Práva, pravidla a povinnosti členů oddílu

S přihlédnutím k tomu, že náš oddíl, jehož členská základna už vyšplhala téměř ke
stovce, už tak nějak odrostl z dětských plének, nezbývá mi, než pro Vás sepsat pár základních
informací o chodu našeho oddílu. Nechci, aby následující řádky vyzněly jako snůška
povinností a výhod, které vám členství přináší, ale chtěl bych, aby si každý člen uvědomil, že
nelze jenom brát, ale je třeba také dávat, a tím nemyslím jenom peníze. Je třeba si uvědomit,
že všichni činovníci oddílu, účastníci brigád a v neposlední řadě také organizátoři všech akcí,
pracují pro oddíl nezištně a myslím, že je potřeba jim v tom náležitě pomáhat, jak jen je to
možné. Myslím, že my všichni tvoříme komunitu, která v rámci našich působností získala
nemalý respekt a mnohdy i obdiv. Tolik tedy k úvodu…………
Každý člen Oddílu vodních sportů při TJ FS Napajedla má právo zdarma užívat
prostory loděnice. Neplatí tedy za uskladnění soukromých lodí a materiálu, posilovnu a ani za
pronájem klubovny nebo pozemku před loděnicí. Dále hradíme přibližně každých čtrnáct dní
v zimním období pro naše členy pronájem plaveckého bazénu k výcviku eskymáckých obratů
nebo jen tak, na plavání. Nezanedbatelná není ani částka z oddílového rozpočtu určená na
proplácení startovného za účast na různých soutěžích a splutích. Také se nám podařilo
nastavit určitou spolupráci s brněnským vodáckým obchodem WE v oblasti různých slev a
výhod pro naše členy a myslím, že takových aktivit bude přibývat. Při oddílových akcích člen
neplatí ani za využívání přívěsného vozíku na lodě (nečlenové platí 100,-Kč za akci) a
myslím, že velmi výhodná je také částka pronájmu oddílových lodí, která činí 50,-Kč za den
na vodě (nečlenové zaplatí 200,-Kč za den + 1000,-Kč vratná kauce). Vratnou kauci vybírá
při převzetí lodi a půjčovné potom při jejím navrácení hospodář. Je třeba poznamenat, že
pokud chce někdo půjčit nějaké vybavení, je nutné se předem domluvit s hospodářem!
Samotné půjčování a vracení potom obstará hospodář, příp. předseda, nejlépe v úterý na
brigádě nebo po domluvě. Pochopte ale, prosím, že kvůli zapomnětlivým jednotlivcům se
nám na loděnici pořád běhat nechce! Trénink kolem loděnice je samozřejmě zdarma, ale je
potřeba, aby o tom hospodář taktéž věděl. To, že půjčený materiál se musí vrátit nejlépe ještě
v lepším stavu, než jste si ho půjčovali, nemusím snad ani zmiňovat.
O náš majetek je třeba se také náležitě starat a upřímně, zatím se nás při, hlavně
úterních, brigádách moc nescházelo, a když tak, vždycky ty samé tváře…… Vzhledem
k tomu jsme se na základě návrhu na výroční schůzi rozhodli stanovit povinnost odpracovat 5
brigádnických hodin za rok pro každého člena oddílu nad 18 let. Chápu, že naši členové, kteří
jsou např. z Prahy by s tím mohli mít určitý problém. V tom případě mají možnost za každou
neodpracovanou hodinu složit do oddílové pokladny 50,-Kč. Mám za to, že vzhledem
k nevysokému členskému příspěvku to pro nikoho nebude zásadní problém. Tak, jako každý
rok, budou včas oznámeny 2-3 termíny sobotních brigád, kde si můžete svůj závazek
odpracovat. Samozřejmě se dá domluvit i individuálně s předsedou nebo hospodářem.
Zároveň, pokud budete chtít za někoho odpracovat hodiny, je to váš problém. Na nástěnce
v klubovně bude viset přehledná tabulka s plněním, kterou bude na základě vašich emailových zpráv udržovat předseda. Adresu najdete na našich stránkách v záložce kontakty.
Tak, snad jsem na nic nezapomněl.

V Napajedlích, 5.2.2014
Zapsal: Milan Mičák - předseda oddílu

