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Provozní řád
objektu loděnice
TJ Chemička ústí nad Labem - oddílu rychlostní kanoistika p.s.
I.
Úvodní ustanovení
Provozní řád je obecně závazným právním předpisem stanovujícím podmínky pro turistické,
sportovní ,rekreační a společenské využití objektu kanoistické loděnice TJ Chemička Ústí n.L.
– oddíl rychlostní kanoistika ( dále jen TJ), Vaňov 157 , 400 01 Ústí nad Labem.
Obsahuje souhrn pokynů a pravidel, které upravují organizaci a provoz objektu oddílu,
dodržování pořádku, bezpečnosti a ochranu majetku. Provozní žád je závazný pro všechny
členy oddílu a pro všechny fyzické osoby, které se v prostorách objektu pohybují.
II.
Obecné zásady
1. Do objektu je povolen přístup členům oddílu, ostatní návštěvníci musí ihned oznámit důvod
své návštěvy funkcionáři oddílu.
2. Všichni přítomní se chovají k ostatním dle obecných zásad slušného chování.
3. Užívání lodního materiálu se řídí Lodním řádem
4. Provoz na řece Labi se řídí Řádem plavební bezpečnosti
5. Absolvování treninku na vodě i v objektu loděnice je na vlastní nebezpečí.
6. TJ neodpovídá za škody a úrazy způsobené při absolvování tréninku.
7. Každý kdo chce absolvovat trénink (jízdu) na vodě musí být plavec.
8. V objektu loděnice je zakázáno:
a) u mládežnických kategorií (do 18 let) bez vědomí odpovědné osoby (trenér)
absolvovat trénink (jízdu) na vodě,
b) používat lodě, pádla , která nebyla odpovědnou osobou ( hlavní trenér) členu oddílu
přidělena,
c) bez zápisu do knihy jízd, absolvovat trénink( jízdu ) na vodě,
d) provádět opravy na lodí a pádlech bez konzultace s odpovědnou osobou ( správce
lodního materiálu ),
e) kouřit v celém objektu loděnice,
f) v nadměrné míře konzumovat alkoholické nápoje,
g) aplikovat a přechovávat zakázané podpůrné látky ( doping a drogy),
h) zněčišťovat životní prostředí,
ch) propagovat politické ideologie a rasovou diskriminaci.

III.
Provoz objektu
1. Provozní doba je v době pravidelných treninků. Mimo tuto dobu pouze po dohodě se
členy výboru
2. V provozní době je povolen pobyt členům oddílu a využívání všech treninkových prostor a
prostředků ( posilovna, hřiště, lodní materiál) .
3. V případě pořádání soukromé akce , musí být schválena výborem oddílu. Po ukončení akce
musí být objekt uveden do původního stavu a předán členu výboru.
4. V objektu loděnice je možné přespat, toto schvaluje výbor oddílu. ( Cizí oddíly při
závodech apod.) Přenocování může být oddílem zpoplatněno.
5. Všichni jsou povinni šetřit v maximální míře všemi energiemi.
6. Všichni odpovídají za řádné uzavření dveří, oken, vypnutí osvětlení, všech spotřebičů
a zařízení při odchodu z jednotlivých místností, pokud odchází jako poslední.
7. V případě, kdy člen opouští objekt za účelem tréninku mimo areál a objekt loděnice zůstává
bez dozoru, je povinen uzavřít všechny vchody a loděnici uzamknout.
8. Poslední člen opouštějící objekt loděnice je povinen zamknout hlavní vchod zavřít
a zabezpečit vrata do areálu loděnice.
9. Klíč od loděnice mají k dispozici členové výboru a členové schválení výborem oddílu.
Klíč je nepřenosný, o ztátě je nutno okamžitě informovat člena výboru oddílu.
IV.
Prevence škod
1. Každý je povinnen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví.
2. Každý je povinnen při zjištěných škodách, popř. jiných nedostatcích, při mimořádných
situacích ( např. poruchy rozvodu el. energií, vody atp.) okamžitě informovat správce
loděnice , popř. jiného člena výboru.
V.
Prevence proti úrazům
1. Všichni jsou povinni se chovat v celém areálu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví
jiných osob.
2. TJ neodpovídá za úrazy způsobené v důsledku porušování pravidel bezpečnosti.
3. Všichni jsou povinni v případě potřeby poskytnout první pomoc.
4. K ošetření slouží zdravotní skříňka , která je všem přístupná ( umístěná na chodbě
v 1. patře loděnice).
5. K závažnému zranění je nutno přivolat lékaře
VI.
Protipožární prevence
1. K zabezpečení protipožární prevence jsou vydány TJ a viditelně umístěny zvláštní směrnice.
Je povinností všech se s nimi seznámit a dodržovat je.
2. Povinností každého uživatele objektu loděnice je při zjištění vzniku požáru použít všech
vhodných prostředků k jeho likvidaci.Skutečnost, že nelze požár vlastními silami uhasit,
je každý povinnen toto ohlásit neprodleně funkcionáři oddílu, ten vyhlásí požární poplach
a provede další nezbytné kroky k zajištění ochrany osob a majetku.
3. Zakazuje se manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu loděnice.

VII.
Čistota a pořádek
1. Je povinností každého uživatele objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty
ve všech prostorách objektu i okolí.
2. Mokré drezy je každý povinen věšet na ramínka a sušáky v šatnách. Je zakázáno je
povalovat po židlích a stolech ( stejně tak vesty a špricdeky).
3. Každý je k zajištění pořádku povinen uposlechnout příkazu člena výboru oddílu a podat
mu vysvětlení o způsobeném nepořádku nebo škodě.
VIII.
Provoz posilovny
1 Do posilovny je povolen vstup mládežnickým kategoriím (do 18 let) pouze za
doprovodu trenéra popř. jiné odpovědné osoby.
2. Vstup do posilovny je povolen pouze v ponožkách.
3. Po ukončení cvičení je každý povinen uklidit nářadí na původní místo.
IX.
Provoz klubovny
1. Klubovna je přístupna všem členům oddílu v době oficiálních treninků. Mimo tuto dobu
je klubovna zamčena. Pořádání soukromých společenských akcí je dovoleno pouze
se souhlasem výboru oddílu.
2. Klíče od klubovny mají členové výboru, kteří dohlíží na pořádek v klubovně
a její uzamčení.
X.
Provoz šaten a sociálního zázemí
1. Prostory šaten a sociálního zázemí jsou přístupny pouze členům oddílu.
2. Každý člen dostane od správce loděnice přidělenou jednu skříňku , kterou si do 5-ti dnů
od přidělení opatří jmenovkou. S neoznačenými skříňkami disponuje správce loděnice.
3. Ukončí-li člen členství v oddíle, je povinen vyklidit jemu přidělenou skříňku a předat
ji správci loděnice. Neučiní-li tak , je správce oprávněn tuto skříňku vyklidit a její obsah
uložit . Nepřihlásí-li se majitel věcí do tří měsíců po ukončení členství, má právo správce
tyto věci zlikvidovat.
4. Oddíl nenese za uložené věci žádnou odpovědnost. Skříňku si každý člen zamyká.
5. V místnostech sprch a šaten je každý povinen udržovat pořádek. Po osprchování
jsou všichni povini po sobě řádně vytřít podlahu.

XI.
Úložny lodí
1. V loděnici se manipuluje loďmi dle lodního řádu
2. Je zakázáno svévolně měnit místa uskladněných lodí. Místa jednotlivým lodím určuje
správce loděnice ve spolupráci s hlavním trenérem.
3 V loděnici je povoleno skladování soukromých lodí za podmínek stanovených výborem
oddílu.
4. Za uskladnění soukromé lodě nenese TJ žádnou odpovědnost.
5. Odpovědnost za škody vzniklé uskladněním soukromé lodi nese plně její majitel.
6. Ve skladování lodí mají vždy přednost lodě v majetku oddílu.

XII.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Porušování tohoto předpisu je saknciováno v souladu se Stanovami TJ Chemička
Ústí nad Labem
2. Dodržování provozního řádu zajišťuje výbor oddílu.
3. Provozní řád je trvale vyvěšen v budově kanoistické loděnice .

XIII.
Účinnost
Tento předpis byl schválen výborem oddílu TJ Chemička Ústí nad Labem
- oddíl rychlostní kanoistika p.s. dne 8.4.2017 a tímto dnem nabývá účinnosti

Petr Šolc
TJ Chemička Ústí nad Labem
– oddíl rychlostní kanoistika p.s.

