ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB V BRNĚ O.S.
PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKA PŘEHRADA

ÚVOD

Provozní řád určuje pravidla chování v areálu veslařského klubu pro jeho členy, pro jejich hosty,
případně pro závodníky jiných klubů. Areál střediska slouží členům ke sportovní, rekreační
i společenské činnosti.

A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
1. Chovat se v areálu tak, aby nebyl narušen chod sportovní činnosti.
2. Udržovat pořádek a neničit zařízení klubu.
3. Nahlásit jakoukoliv závadu správci nebo hlavnímu trenérovi, aby mohla být co nejrychleji
odstraněna a nevznikaly další škody.
4. V celém areálu platí přísný zákaz kouření.

B. VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A ZAŘÍZENÍ
Posilovna, trenažéry, šatna, sprchy a toalety
1. Členové klubu mohou využívat posilovnu, veslařské trenažéry a spinningová kola.
2. Každý člen, užívající výše uvedené příslušenství a zařízení, po sobě vždy po ukončení tréninku
řádně uklidí (činky a kotouče uklidí na odpovídající místo, trenažéry a kola očistí).
3. Trénink v těchto prostorách je přednostně určen pro aktivní sportovce.

4. Skříňky v šatnách budou přednostně přidělovány aktivním sportovcům, kteří mají řádně
uhrazené členské příspěvky. Pro ostatní jsou určeny skříňky v čele posilovny.
5. Sprchy a toalety lze užívat zdarma, s přihlédnutím na šetření vodou a dodržováním základů
osobní hygieny.

C. LODĚNICE
1. Loděnice slouží k uložení pouze veslařských lodí a jejich příslušenství.
2. V loděnici jsou uloženy klubové i soukromé lodě a to na přesně stanovených místech.
3. Přednostně jsou v loděnici uloženy klubové lodě.
4. Soukromé lodě mohou být uloženy v loděnici pouze se souhlasem vedení klubu.
5. Lodě a jejich příslušenství slouží výhradně k provozování sportovní činnosti.
6. Používat lodě k jiným účelům je zakázáno.
7. Před zahájením tréninku je každý člen povinen zapsat se do lodní knihy.
8. Každý člen má povinnost po každém tréninku klubovou loď řádně umýt a utřít čistým hadrem do
sucha.
9. Každý člen se v loděnici chová k veškerému majetku zodpovědně a dbá na správné uložení lodí
a vesel.

D. MOTOROVÝ ČLUN
Motorový člun (plavidlo) je majetkem veslařského klubu. Jeho používání se řídí následujícími
pravidly:
1. Řídit motorový člun smějí všichni trenéři klubu, kteří mají pro danou kategorii plavidla platné
lodní osvědčení.
2. Všichni uživatelé plavidla dodržují pravidla bezpečnosti plavby dle zákona o plavbě na
vnitrozemských vodních cestách.
3. Trenéři užívají plavidlo zejména k vedení řízeného tréninku nebo k záchraně osob, které jsou
ohroženy na životě a zdraví.
4. Ostatní členové mohou používat plavidlo jen tehdy, pokud dosáhli 18 let věku a pouze se
svolením některého z trenérů. Výjimkou je situace ohrožení na životě či zdraví osob, tehdy může
člun použít kdokoliv.
5. Odpovědnost za vzniklé škody na plavidle nese trenér, který dal svolení k použití plavidla.

6. Povinností každého uživatele plavidla je pravidelně kontrolovat předepsanou výbavu a stav
plavidla před zahájením jízdy i po jejím skončení.
7. Zjištěné závady a škody vzniklé na plavidle nebo motoru nahlásí uživatel neprodleně hlavnímu
trenérovi.
8. Pravidelnou údržbu motoru zajišťuje prostřednictvím autorizovaného servisu hlavní trenér.
9. Na motorovém člunu se zakazuje jezdit vysokou rychlostí nebo vytvářet nebezpečné vlnobití
v prostorech okolo plata a garáže v okruhu 50m na vodní hladině.
10. Všem uživatelům motorového člunu se z hlediska životnosti a funkčnosti motoru doporučuje po
uvedení motoru do chodu jezdit v nízkých otáčkách po dobu minimálně 5 minut.
11. Člun je umístněn v uzamykatelném prostoru garáže, kde jej každý uživatel bezpečně ukotví jak
po boku plavidla, tak i na jeho přídi.
12. Každá jízda člunem se eviduje zápisem v Knize jízd.

E. KLUBOVNA A BUŇKY

1. Klubovna je učena členům klubu pro odpočinek a pořádání společenských a kulturních akcí.
2. Součástí klubovny je bar s občerstvením. Za bar je zodpovědná osoba pověřená výborem klubu.
3. Žádný člen si nesmí bez vědomí zodpovědné osoby odebírat zboží za barem, pokud není
individuálně ujednáno jinak.
4. Pronájem klubovny na soukromé akce je možný po domluvě s vedením klubu, za podmínek s ním
domluvených. Základní cena za pronájem klubovny je pro členy klubu starších 18 let 1000,-Kč/den.
5. Nájemník zodpovídá za úklid po akci a za případné škody. Ty opraví na svoje náklady.
6. Buňky jsou určeny pro trenéry, správce a členy výboru. Případné poskytnutí dalším osobám
schvaluje výbor klubu.
7. Za úklid a údržbu v těchto buňkách odpovídají osoby, kterým byly buňky přiděleny.

F. VENKOVNÍ PLOCHY

1. Členové mohou využívat venkovní plochy tak, aby neomezovali sportovní trénink veslařů.
2. Jsou povinni udržovat pořádek.

3. Volný pohyb domácích zvířat je povolen jen za přítomnosti majitele, jinak musí být zabezpečena.
4. Majitelé domácích zvířat zajistí úklid, dále odpovídají za škody jimi způsobených: na majetku i na
zdraví ostatních členů klubu či jejich hostů.

G. SKLADOVÁNÍ SOUKROMÉHO MAJETKU

1. Areál klubu slouží ke sportovním a rekreačním účelům, nikoli ke skladování soukromého
majetku.
2. Jakékoliv uložení soukromého majetku, který neslouží klubu nebo ke sportovním účelům, je
povoleno jen se souhlasem vedení klubu nebo správcem.
3. Pokud bude soukromý majetek uložen déle než 10 pracovních dní, bez souhlasu vedení klubu
nebo správcem, bude tento majetek odsunut z areálu klubu na náklady uložitele.
4. Klub neodpovídá za škody na uloženém soukromém majetku, pokud není smluvně ujednáno
jinak.
5. Rekreační lodě mohou být uloženy ve sklepních kójích pod loděnicí č. 3 (pokud je tam místo),
rovněž jen se souhlasem vedení klubu, či správce.

H. PARKOVIŠTĚ

1. Pro parkování aut slouží výhradně štěrkové parkoviště, nikoliv travní plochy.
2. Na betonové pásy smí najet auto jen s povolením správce, hlavního trenéra nebo člena výboru.
3. Platí přísný zákaz umývání aut v areálu klubu.

CH. KLÍČE

1. Klíče od brány a šaten mohou vlastnit jen členové klubu, kteří jsou na seznamu schváleném
výborem klubu.
2. Seznam je k nahlédnutí u správce.
3. Přístup k ostatním klíčům má správce, hlavní trenér a předseda klubu.

I. KOUPÁNÍ

1. Koupání je povoleno jen na vlastní nebezpečí a to jen na koupacím můstku.
2. Na můstku pro přistávání lodí je koupání přísně zakázáno.

J. PROVOZNÍ DOBA

listopad - březen
Po - Pá

14. 00 -19. 00

So

10. 00 -14. 00

Ne

-----------

duben – červen a září - říjen
Po - Pá

12. 00 -19. 00

So

10. 00 -14. 00

Ne

-----------

červenec – srpen (mimo veslařské prázdniny)
Po - Pá

12. 00 -19. 00

So - Ne

10. 00 -19. 00

Jiný čas tréninku lze domluvit se správcem, hlavním trenérem či vlastníkem klíčů dle seznamu.

ZÁVĚR

Provozní řád vznikl za účelem usnadnění užívání příslušných prostor a zařízení klubu. Pro
jednotlivé členy by měl být přehledný a snadný pro dodržování.
Respektováním provozního řádu bude pobyt pro každého v klubu co nejpříjemnějším.

Kontaktní osoby:

Ing. Tomáš Nahodil – předseda, tel: 737 464 707
Michal Zelinka – správce loděnice, tel: 602 500 383
Adam Michálek – hlavní trenér, tel: 777 864 456

Provozní řád střediska byl schválen na schůzi výboru klubu dne 20.8.2013.

………………………………………..

………………………………………..

Ing. Tomáš Nahodil, předseda

Boris Drápal, místopředseda

