Vodácký oddíl TJ Sokol Brno I

PROVOZNÍ

ÁD LOD NICE

1.

Lod nice sestává z úložišt lodí, klubovny, dílny a venkovních prostor ohništ ,
st echy lod nice a h išt na petangue (dále úhrnn lod nice). Lod nici spravuje
správce, pov ený výborem oddílu. Za svou innost odpovídá výboru oddílu.

2.

Lod nice je ur ena p ednostn k využívání len m vodáckého oddílu. Ostatní
lenové TJ SBI ji mohou využívat tehdy, nedojde-li k omezení zájm a
bezpe nosti majetku len vodáckého oddílu. Prostor lod nice není ur en
k využívání ve ejností, nerozhodne-li výbor vodáckého oddílu jinak (dohodou
s nájemcem areálu apod.)

3.

Každý len vodáckého oddílu udržuje po ádek a hygienická pravidla na lod nici
a ru í v tomto ohledu za hosty, které na lod nici p ivede. Používá WC v budov
Sokolského koupališt , p ípadn v objektu restaurace H íbek.

4.

len oddílu využívá pouze sv j osobní majetek. M že používat i lod , které jsou
ozna eny jako oddílové. Záp ky oddílového majetku mimo areál lod nice,
ípadn další d ležitá sd lení pro správce zapisuje len oddílu do knihy
Správce, která je uložena v klubovn .

5.

len oddílu má právo vlastnit klí e od lod nice. Odpovídá za jejich zneužití.
V p ípad ztráty klí e je povinen uhradit náklady spojené s vým nou zámku.

6.

len oddílu je povinen uhradit pokladníkovi oddílu do konce dubna poplatek za
uskladn ní lodi dle platného sazebníku. Po tomto datu propadá nárok na
uskladn ní lodi na dosavadním míst a lo m že být správcem odsunuta na
jiné místo, v p ípad nedostatku místa i mimo objekt lod nice.

7.

len oddílu má povinnost zú astnit se dle svých možností brigád v areálu
lod nice, svolaných výborem oddílu. Od len oddílu se o ekává pr
žná
pé e o b žnou údržbu a zvelebování lod nice a jejího areálu (odstra ování
odpadk , dopl ování spot ebovaného paliva, zametání apod.).

8.

len oddílu je povinen chovat se p átelsky a ohledupln v celém areálu
Sokolského koupališt , zejména nenarušovat innost jeho ostatních uživatel .

9.

Zm ny trvalého charakteru v lod nici a jejím areálu m že
pouze se souhlasem správce (p ípadn výboru oddílu).

10. O všech zm nách, výjimkách a opat eních v p ípad
rozhoduje výbor vodáckého oddílu.
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