Når du skal sejle sit on top og SUP
Grejbankdepot Gilleleje:
Brug af depotet skal koordineres med Thomas Lindum, thlin@gribskov.dk/72496362.
Udstyret skal anvendes med omtanke. Hvis noget er i stykker eller mangler skal det straks meddeles
til Thomas.
Vejledning:
Kajakker og SUP boards skal bæres (ikke slæbes).
Isætning ca. 50 meter øst for østmolen, hvor der er sandbund.
Der markeres et område med de 4 røde bøjer som deltagerne skal opholde sig i ved sejlads.
Det anbefales at være to voksne på vandet til en gruppe.
Den voksne medtager en fløjte, som er signal til at alle omgående skal sejle i land.
Man kan signalere samling med en løftet pagaj.
De voksne på vandet skal medtage et træktov, til bugsering.
Hav lege og øvelser med som passer til deltagernes niveau; ”kongens efterfølger”, stafet, stikbold,
partibold/frisbee...
For overblikkets skyld, lad antallet af deltagere på vandet svare til antal fartøjer på vandet.
Vurdér ALTID vind og vejr, og konferér gerne med Thomas(72496362).
Kajakkerne og SUP´s er lette fartøjer, og driver hurtigt ved fralandsvind.
Sikkerhed:
Gribskov Kommunes ”Retningslinjer for badning” er gældende.
Medarbejderne må , inden badning tillades, have sikret sig kendskab til:
• at bund- og strømforhold på det pågældende sted under de foreliggende vejrforhold ikke
frembyder nogen fare
• samt at der ikke i børnenes almene psykiske eller fysiske sundhedstilstand forekommer
særlige risikomomenter.
Personalet skal ved hvert strand eller svømmehalsbesøg konkret vurdere antallet af børn pr. ansatte,
dog skal der altid være mindst 2 fastansatte tilstede, når der tages til stranden for at bade.
•

Børnene skal være under konstant opsyn af de ansatte.

•

Når børnene bader, skal den ene ansatte opholde sig i vandet og konstant markere
ydergrænsen for badning og den anden ansatte skal konstant holde opsyn med børnene fra
landsiden.

•

Begge de ansatte skal kunne svømme (som minimum 200m), og den ene skal kunne foretage
genoplivning. Kompetence til genoplivning kan opøves ved udvidet 1. hjælps kursus.

•

Der skal være indhentet skriftlig tilladelse fra forældrene til, at børnene må bade.

Medarbejderne har endvidere ansvar for, at badning kun finder sted:
 uden anvendelse af oppustede bilslanger og lignende, der kan give risiko for, at børnene
kommer i fare.
 hvis børnene ikke har været ude for større fysiske eller psykiske belastninger umiddelbart
forinden badet,
 mere end 1 time efter et hovedmåltid,
 såfremt børnene ikke er stærkt ophedede af solbad
Forsikring og ansvar:
Børn og unge i Gribskov Kommunes skoler og institutioner er ikke omfattet af en kommunal
ulykkesforsikring.
Det betyder at børn ikke længere er forsikret gennem kommunen.
I skoler og institutioner er det personalets ansvar at føre forsvarligt tilsyn med børnene. Sker der
skade på børnene eller deres ting, og kan skaden føres tilbage til svigtende tilsyn eller ansvarlighed,
er det kommunen som er erstatningspligtig.

