Práva, pravidla a povinnosti členů oddílu
S přihlédnutím k tomu, že náš oddíl, jehož členská základna už vyšplhala téměř ke stovce, tak nějak
odrostl z dětských plenek, 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. Nelze
jenom brát, ale je třeba také dávat, a tím nemyslím jenom peníze. Je třeba vzít v potaz, 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, z.s. má právo:
Bezplatně užívat prostory loděnice v rámci aktivit oddílu souvisejících s jeho zaměřením.
Členové oddílu a jejich blízká rodina neplatí tedy za uskladnění soukromých lodí a materiálu, ubytovnu ani
za využití klubovny nebo pozemku před loděnicí.
Bezplatně navštěvovat se svými nezletilými dětmi v zimním období bazén, který si oddíl
pronajímá. Přibližně každých čtrnáct dní v zimním období si pronajímáme plavecký bazénu k výcviku
eskymáckých obratů nebo jen tak, na plavání. Nečlenové zaplatí za každou účast na bazéně 100,-Kč (cena
zahrnuje zapůjčení oddílového vybavení) a příslušníci blízké rodiny členů (členové domácnosti), kteří sami
členy nejsou, uhradí 50,-Kč. Nezletilé děti, ať členů či nečlenů oddílu, mají vstup do bazénu zdarma.
Proplacení startovného. Oddíl má v rozpočtu částku vyhrazenou na proplácení startovného pro
účast na různých závodech, soutěžích a splutích. Jedná se o akce s vodáckým zaměřením, kterých se oddíl
účastní v rámci oddílového plánu akcí. Oddíl může svým členům proplatit startovné na vodáckých akcích,
které v kalendáři akcí nejsou, pokud to předem schválí výbor OVS.
Používat oddílové vybavení. Vybavení našeho oddílu, jak movité, tak nemovité je primárně určeno
pro naše členy, kteří se účastní nebo sami pořádají oddílové akce uveřejněné v plánu na webových stránkách
www.vodacinapajedla.com, případně pro jejich blízkou rodinu (členové domácnosti). V ostatních případech
je nutné požádat o schválení výbor. Při oddílových akcích člen neplatí za využívání přívěsného vozíku na
lodě (nečlenové platí 100,-Kč za akci). Částka pronájmu oddílových lodí pro členy oddílu činí 50,-Kč za den
na vodě. Nečlenové oddílu, po odsouhlasení výpůjčky výborem, zaplatí 200,-Kč za den + 1000,-Kč vratnou
zálohu. Ta se vybírá při převzetí lodí, půjčovné se hradí při jejich navrácení hospodáři. Pokud chce někdo
půjčit jakékoliv vybavení, je nutné se předem domluvit s hospodářem. Samotné půjčování a vracení obstará
hospodář, příp. předseda, nejlépe v úterý na brigádě, případně po individuální domluvě. Přednostně prosím
směřujte všechny výpůjčky a vrácení na úterý. Trénink pro členy oddílu na oddílových lodích po Moravě
kolem loděnice je zdarma, je však potřeba to předem oznámit hospodáři. Povinností je vrátit zapůjčený
materiál ve stejném nebo v lepším stavu než při jeho převzetí.

Povinnosti členů:
Účast na brigádách. O náš majetek je třeba se náležitě starat. Brigády se konají pravidelně v úterky.
Povinností každého člena oddílu staršího 18 let je odpracovat na brigádách 5 hodin ročně, což pro přespolní
může znamenat určitý problém. V případě, že členové neodpracují určený počet hodin, složí do oddílové
pokladny za každou neodpracovanou hodinu 50,-Kč. Každý rok budou včas oznámeny 2-3 termíny
sobotních brigád, kde si každý člen oddílu může svůj závazek odpracovat. Brigády je možné domluvit i
individuálně s předsedou nebo hospodářem. Brigádnické hodiny je možné odpracovat i za jiného člena,
nejen za sebe. Na nástěnce v klubovně visí přehledná tabulka s plněním, do které si brigádu po odpracování
každý napíše.
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