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BASIC LIFESAVING COMPETENCE 

AKREDITOVANÉ ZAŘÍZENÍ MŠMT  

Čestné prohlášení účastníka rekvalifikačního kurzu 

„PLAVČÍK – MISTR PLAVČÍ“ 
 

Já  ......................................................................... nar. ……………….. v ..………………  
            (Jméno a příjmení, titul) 

trvale bytem (adresa včetně PSČ)………………………………………………………………. 

prohlašuji, že (*nehodící-se škrtněte) : 

• jsem, nebo jsem byl držitelem kvalifikace Plavčík – Mistr Plavčí * 
• mám vědomosti a dovednosti pro potápění se základní výstrojí v prostředí bazénu * 
• jsem informován(a) o potenciálních rizicích nádechového potápění a tato rizika akceptuji 
• jsem připraven(a) účastnit se výcviku jako ukázněný účastník, dbalý pokynů organizátorů a lektorů 
• jsem si vědom(a) plné odpovědnosti za svou vlastní bezpečnost, to znamená zejména, že: 

o budu systematicky předcházet vzniku krizových situací 
o při vzniku jakýchkoli potíží, ohrožujících bezpečnost mojí či jiného účastníka kurzu i dalších 

osob, učiním veškerá opatření k odvrácení nebezpečí, byť by to znamenalo  prováděné 
cvičení předčasně ukončit nebo ho ani nezahájit 

o uvědomuji si, že kdokoli mi pod hladinou či v jiné krizové situaci může pomoci 
bezprostředně pouze tehdy, pokud tím neohrozí sebe nebo další osoby 

• je mi znám můj zdravotní stav a jsem schopen vykonávat činnosti spojené s plaveckými, záchranářskými 
a potápěčskými činnostmi, které vyžadují fyzickou námahu i psychickou zátěž 

• pravidelně sportuji a nemám potíže ani po velmi intenzivní fyzické zátěži 
• není mi ohledně mého zdravotního stavu známo nic, co by bylo překážkou bezpečné účasti na daném 

kurzu včetně plaveckých a potápěčských aktivit na volné vodě, zejména: 
o jsem-li žena, nejsem těhotná, 
o netrpím žádnou nemocí srdce či oběhového systému (vč. vysokého tlaku) 
o nemám žádnou akutní infekční chorobu  
o netrpím žádnou nemocí plic a dýchacího aparátu 
o netrpím klaustrofobií, agorafobií ani jinou psychickou chorobou 
o netrpím žádným onemocněním, které se projevuje záchvaty jakéhokoli druhu 
o nejsem HIV pozitivní 
o nejsem diabetik 
o netrpím žádnou dysfunkcí některého smyslového orgánu 
o užívám pravidelně léky – ANO – NE * (v případě užívání léků na nezávažná onemocnění 

jsem toto konzultoval se svým ošetřujícím lékařem) 
• toto prohlášení jsem poskytl(a) dobrovolně, z vlastní vůle a bez nátlaku. 
 
 

Telefonické spojení: ……………………... ……, e-mail: …………………………………………………………. 

 

Jméno a spojení pro případ nehody: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum: ....................................                                 Podpis frekventanta:    ....................................    


