Proškolení a souhlas s užitím výcvikové
pomůcky ELECTRIC SHOCK KNIFE
Jméno:
Příjmení:
Tel. číslo:
Email:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Číslo dokladu:
Souhlas zákonného zástupce pro nezletilého:
(Jméno, příjmení, podpis)
…………………………………………………………
Já, výše uvedený/á, souhlasím s použitím speciální tréninkové pomůcky
ELECTRIC SHOCK KNIFE, která je specifikovaná níže a to na trénincích
pořádaných organizací: ŠKOLA BOJOVÝCH UMĚNÍ A SEBEOBRANY
BŘECLAV, se sídlem U SPLAVU 2867/1, BŘECLAV, 690 02, IČO:226 095
21. Proškolení jsem plně pochopil a souhlasím s pravidly pro užívání této
pomůcky v rámci tréninku, na kterém se účastním. Jsem plně zdravotně způsobilí
k používání a především k zásahu touto pomůckou do vlastního těla.
1) Shock knife je plastovo-gumový nůž, který má v sobě elektrický zdroj a po
obvodu kovový materiál (vodič) pomocí kterého po stisku tlačítka na ovladači (na
těle přístroje) vydá do vodiče elektrický proud, který po dotyku s osobou přechází
do těla a vytváří elektrický šok a křeč.
2) Není povoleno užití této pomůcky pro cvičící mladší 18let (vyjma písemného
souhlasu rodičů) a pro osoby, které by mohli být účinky elektrického proudu
postiženy (nositelé kardiostimulátorů, osoby s poruchami srdce, autisté, epileptici
apod..)
3) Přístroj obsluhuje, uvádí do provozu, vyřazuje, nabíjí a kontroluje, výhradně
trenér. Kontrola se provádí před každým použitím.
4) Poškozený, nebo nefunkční přístroj, musí být označen visačkou NEPOUŽÍVAT a
musí být co nejdříve opraven, nebo vyřazen.
5) Používat elektrický nůž, mohou pouze osoby seznámené s tímto návodem a osoby
bez požití omamných, nebo psychotropních látek, nebo pod vlivem léků, nemoci.
6) V případě použití elektrického nože v rámci tréninku sebeobrany, je
zakázáno s nožem bodat do očí, přikládat jej do rozkroku a spínat proud,
pokud nejsou všichni cvičící vybaveni ochrannými brýlemi (čiré průhledné ochranné brýle) a chráničem rozkroku (suspenzor).
7) Při použití nože je nutno dbát na to, aby samotný nůž nebyl poškozen. Nůž se
nesmí házet na zem, ohýbat jej, polívat, nebo ponořovat do tekutiny, stejně tak
se nesmí na nůž šlapat, nebo skákat, bodat s ním do tvrdých překážek!
8) Za úhradu opravy, nebo vyřazení nože, odpovídá vždy a pouze osoba, která nůž
poškodila.
……………………………………
podpis cvičícího

