
 Etika Lukostřeleckého klubu CERE 
 

Pro ulehčení a zpříjemnění lekcí lukostřelby v Lukostřeleckém klubu CERE jsme připravili 
jednoduchá doporučení, díky kterým se budete v našem klubu cítit dobře a také dopřejete 
příjemnou lekci ostatním, kteří si přišli lukostřelbu užít. 

• Přijďte včas! Pokud přijdete na hodinu pozdě, nebudete již na lekci vpuštěni, bez ohledu na 
to, zda máte lekce předplaceny. Lekce lukostřelby má svou strukturu, a proto není možné 
vstupovat do jejího průběhu později. 

• Vypněte svůj mobilní telefon (zvuk i vibrace), nebo ho alespoň zeslabte. 

• Dodržujte pokyny obsluhy klubu. 

• Při svém příchodu do areálu LK CERE se nahlaste na recepci střelnice.  

• Oblečte se do sportovního a pohodlného oblečení podle aktuálního počasí.  

• Lukostřelecké vybavení si skládejte vždy v šatně.  

• Osobní věci si uložte před začátkem lekce do zamykatelné skřínky.  

• Na střelnici nenoste zbytečné věci. 

• Na střelnici netelefonujte.  

• Vypůjčené luky, šípy i chrániče vraťte po lekci trenérovi.  

• Terč a pícháky si můžete na lekci vypůjčit, po lekci je vraťte zpět na předem určené místo.  

• Nemanipulujte s rozmístěnými terčovnicemi na střelnici.  

• Upozorněte trenéra lukostřelby, jehož lekci jste zvolili, na případná zdravotní omezení. 

• Dodržujte pravidla průběhu lukostřelecké lekce, střílejte až na pokyn instruktora.  

• Respektujte vedení lekce trenérem a nepřekračujte možnosti svého těla. 

• Buďte ohleduplní k ostatním. 

• Udržujte pořádek. 

Zdravotní upozornění 
Veškeré lukostřelecké styly a návody, rady a doporučení jsou určeny zdravým lidem. Vedení 
lukostřeleckých lekcí a vzdělávacích programů je založeno na odborných znalostech trenérů, 
lektorů a instruktorů. Lukostřelecký klub CERE z. s., není jakkoli odpovědný za případné škody 
způsobené nesprávným používáním uvedených pohybových doporučení, návodů a rad. Každý, 
kdo se účastní lukostřelecké a vzdělávací lekce, odpovídá za svůj zdravotní stav a do lekcí 
vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost. 

Přejeme vám krásné zážitky s lukostřelbou v Lukostřeleckém klubu CERE a děkujeme, že 
respektujete Etiku lukostřeleckého klubu.  
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