VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
AIRSOFTOVÝ KRÚŽOK (ďalej zamestnanie)





















všetku činnosť vykonávať len na pokyn riadiaceho zamestnania,
dbať na presné plnenie pokynov riadiaceho zamestnania,
dodržiavať zásady bezpečného správania sa v mieste konania zamestnania ,
dbať na zvýšenú opatrnosť pri presune a pohybe v neznámom teréne,
venovať každému pohybu pri každej činnosti maximálnu pozornosť, opatrnosť a tak
predchádzať zraneniam,
okamžite oznámiť riadiacemu zamestnania osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok,
informovať riadiaceho o prípadnej nevoľnosti alebo udalosti, ktorá by mohla narušiť priebeh
zamestnania,
pred začiatkom zamestnania stíšiť mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia, ktoré by
mohli rušiť priebeh zamestnania,
používať pomôcky, zariadenia učebne a príslušenstvo tak, aby nedošlo k úrazu.
neodkladne oznamovať nedostatky, ktoré by mali za následok poškodenie zdravia seba alebo
iných pri zamestnaní,
akýkoľvek úraz okamžite hlásiť riadiacemu zamestnania,
s imitačnými prostriedkami smie pracovať iba riadiaci zamestnania a ním poučené osoby,
venovať maximálnu pozornosť pri činnostiach so zbraňou a rešpektovať pokyny riadiaceho,
strelivom zo zbrane viesť len mierenú streľbu,
pri streľbe vždy ale aj počas celého zamestnania používať ochranné pomôcky (okuliare,maska)
zachovávať pozornosť, postupnosť pri vykonávaní spôsobu boja so zbraňou pri pohybe,
pred opustením priestoru činnosti je každý povinný presvedčiť sa, či má všetok pridelený
materiál,
na záver zamestnania vykonať kontrolu úplnosti výstroje, výzbroje a materiálu
pri zistení straty zbrane, súčasti výzbroje a výstroje, skutočnosť okamžite hlásiť riadiacemu
zachovávať pozornosť, postupnosť pri vykonávaní spôsobu boja so zbraňou pri pohybe,

Zakazujem:
 fajčiť a používať otvorený oheň,
 požívať pred a počas zamestnania alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky
 odvádzať svoju ani iného pozornosť od témy zamestnania
 vzďaľovať sa bez povolenia riadiaceho zamestnania z miesta konania zamestnania,
 zneužívať, odstraňovať a poškodzovať zariadenia a prostriedky nachádzajúce sa v mieste
konania zamestnania,
 svojvoľne sa vzďaľovať z priestorov cvičenia a bezdôvodne opúšťať svoje miesto,
 jesť, piť, žuť žuvačku počas vykonávania cvičenia a mimo času nato určeného,
 vykonávať inú činnosť než je určené,
 hojdať sa na stoličke,
 vykonávať činnosť nesúvisiacu s hodinou a tým vyrušovať a rozptyľovať ostatných cvičiacich,
 vykonávať činnosť bez povelu riadiaceho

