Učíme cirkus
bezpečně
Přístup

Pravidla

Zodpovědný a bezpečný
přístup je základem
dobré praxe cirkusové
pedagogiky.

Účastníci jsou seznámeni
s bezpečnostními
pravidly a zásadami.

Vybavení
Lektor se vždy osobně
ujistí, že je prostor
i vybavení jsou pro
lekci bezpečné.

Účastníci
Náročnost lekce
je přizpůsobena
schopnostem
a zkušenostem
účastníků.

Zásady
Závěsný systém
Prostředí
Lektor vytváří bezpečné
emoční prostředí pro
všechny účastníky.

O závěsný systém
(rigging) a revizi
materiálu se vždy stará
proškolená osoba.

Všichni znají a dodržují
všechny další
bezpečnostní pravidla
a zásady zaměstnavatele
/ poskytovatele
prostoru, například
pravidla první pomoci.

Vzdušná akrobacie
Při vzdušné akrobacii ve
výšce od 1,5 metru se
vždy používají duchny.
U dalších disciplín se
bezpečnostní pomůcky
používají podle
vyhodnocení situace
lektorem.

Zkušenosti
Lektor zná své limity
a učí jen to, s čím má
odpovídající zkušenosti
a u čeho dokáže
efektivně vyhodnotit
rizika a poskytnout
odpovídající dopomoc
nebo záchranu (spotting).

Zdravý rozum
Základem bezpečného
cirkusu je používání
zdravého rozumu
a předcházení rizikům.
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