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PR§JEKT

Příprava bezBečnéhoplavání a pstápění mládeĚe §§Ae
Organizátor projektu:
Potápěčský klub oSAc Plzeň, lČ 70956197
Klub je dobrovolné nekomerčnínezískovésdruženíjednotlivcŮ zabývajícíchse sportovní,
technickou, výchovnou, výukovou, organizační, kulturní a zájmovou činnostísouvisející s
potápěním. Předmětem činnosti klubu je veřejně prospěšná činnost, zejména: organizování
a provozování zájmové činnosti v oblasti potápění jako veřejně prospěšné činnosti,
organizování potápěčských akcí, tréninku a {cviku, kuzy, organizování a realizace
plaveckých a potápěčských soutěžív souladu s platnými standardy a bezpečnostními
pravidly, rozvoj a podpora práce s mládeží v oblasti potápění a dalšíspolečensky prospěšné
aktivity.

Úeel a smysl projektu:
Projekt Příprava bezpečnéhoplavání a potápění mládeže OSAC vznikl na základě
požadavkůa potřeb členůPK OSAC a jejich přátel a sympatizantŮ poskytovat systematickou
a trvalou podporu rozvoji bezpečnéhoplavání a potápění dětí a mládeže. Projekt vytváří
podmínky pro rozvoj pozitivního vztahu mládeže k plaveckým a potápěčským aktivitám
s důrazem na teoretickou a praktickou znalost zásad bezpečnosti pobytu ve vodě, využívání
metodiky a praxí ověřených zkušeností kvalifikovaných trenérůa potápěčů.

ZajištěníProjektu:
Projekt je zajištěn systémovou organizační,personální, provozní, předpisovou a materiální
podporou PK OSAC. Pro realizaci projektu poskytuje potápěčský klub OSAC potřebné
provozně technické a finančnípodmínky, výstroj, vybavení, pomŮcky a náčiní,edukační
podporu, propagační a osvětové zdroje, komunikačníprostor a zejména erudované a
zkušené trenéry z řad členůOSAC,
Realizace Projektu:
Programová realizace Projektu je členěna na:
1, Praktický systém bazénovéhotréninku dětí a mládeže
2. Metodický výkladový systém plavecké a potápěčskévýchovy avzdělávání dětí a mládeže
3. Aktivní účastdětí a mládeže nazábavné soutěžních bazénavých akcích

Organizačně je realizace Projektu zajištěna rozdělením účastníkŮtj, dětí a mládeže do
skupin:
1. Skupina pod vedením trenéra Stanislava Kutheila
2. Skupina pod vedením trenéra Tomáše Janovského
3. Skupina pod vedením trenérky Jany Pachmannové
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Personální absazení Projektu:
V souladu se Stanovami PK OSAC je Projekt řízen před§edou
Hudcem. Zastupujícímje člen výboru OSAC Jaroslav Šimůnek.

PK OSAC

Jaroslavem

Skupiny dětí a mládeže vedou jmenovaní Trenéři mládeže OSAC:
stanislav kutheil
Tomáš Janovský
Jana Pachmannová

r
.
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Průkazy Trenér mládeže OSAC vydal PK OSAC,

Účastníky Projektu jsou děti a mládež ve věku od šesti do patnácti let, členovéPK OSAC,
kteří mají zaplaceny členská příspěvky a řádně vyplněnou a zákonným zástupcem (rodičem}
potvrzenou přihlášku do klubu PK OSAC,

Podmínky pro účastv Projektu:
V souladu se Stanovami PK OSAC a obecně platnými zákonnými předpisy jsou stanoveny
podmínky pro úóast v Projektu na základě:
. Administraiivních a právních podmínek a povinností
. zdravotních požadavkůpsychické a tyzické způsobilosti
. Bezpečnostních předpisů a pravídelosAc
r Metodických zásad bazénovéhotréninku

Rozpis a výklad stanovených podmínek účastivProjektu:

.

Ad Administrativní a právní podmínky a povinnosti:
Popis těchto podmínek vyplývá z příslušných ustanovení zákonných předpisŮ, zejména
zákona č.89/2012 Sb. oběanský zákoník; základních dokumentŮ PK OSAC, zejména §tanov
PK OSAC Plzeň a dalších souvisejících relevantních dokumentŮ včetně Smlouvy o
úrazovém pojištění pro členy sportovních organizací sdružených pod Českým olympijským
výborem a osob účastnícíchse akcí pořádaných těmito subjekty,
Viz *"iíp;il'Wmť.lva=pctaBe*il.ečieiary*k-k+lek§vni:$rae_qťe*pq|istgry;-4&§.§
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Ad zdravotní požadavky psychické a fyzické způsobilosti
Rozsah zdravotních požadavkůpsychické a fyzické způsobilost určuje příslušný odborný
nebo praktický lékař provádějícízdravotní prohlídky a vystavujícípříslušná potvrzení pro
sportující děti a mládež
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Ad Bezpečnostní předpisy a pravidla OSAC
Obsah Bezpečnostních předpisů a pravidel OSAC pro Projekt je definován Provozně
bezpečnostním řádem bazénu SK Radbuza a Bezpečnostními pravidly pro potápění
potápěóského klubu OSAC Plzeň {Viz [ttp.{vp*rqv.q§a*_-gďbezpee_q§§tni:§ra_vidla-prqpůt*p*ní-pst§p€c§kehů:kluhu-*§aq-Blzěrl
) aplíkovanými na podmínky bazénového tréninku
mládeže,
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Ad Metodických zásad bazénovéhotréninku
Vzhledem k absenci tréninkovémetodiky přípravy bezpečnéhoplavání a potápění mládeže
v ob§ahu mezinárodních i tuzemských směrnic a jiných doporučovaných standardŮ pro tuto
kategorii sportujícímládeže, vytvořili členovéPK OSAC kompetentní program Projektu na
bázi ,,best practice" tj, nejlepší a osvědĚené praxe s osvědčenými postupy, procesy a
metodami řízení, pomocí ktených bylo v minulosti dosaženo dobných výsledkŮ a používajíse
proto jako doporučenípro ostainí. Jejich aplikaci zajišťujíjmenovaní Trenéři mládeže OSAC.

Summary:

Projekt Příprava bezpečnéhoplavání a potápění mládeže OSAC byl vytvořen a
schválen výborem Potápěčskéhoklubu OSAC P!zeň. Jeho realizace je každoročně
aktuaíizována na základé ročníhotréninkového cyklu ve shodě s termínovým
kalendářem školního roku.
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