HÁZIREND
ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
(ez nem az összes biztonsági szabály!)
(a házirend a vízi közlekedés szabályait nem tartalmazza)
A Dunafüredi Vízisport Klub (Klub) a Magyar Kajak – Kenu Szövetség (MKKSZ) tagja, és mint tag
betartja az MKKSZ szabályait, szabályzatait.
A Klub biztonsági szabályai a látogatókra, szülőkre, tagokra is érvényesek, azokat be kell tartani.
A csónakházat csak edző jelenlétében lehet használni.
Minden okozott kárt meg kell téríteni, akár szándékos, akár véletlen a rongálás.
Az edzésen minden edzői utasítást be kell tartani.
Bármilyen kérdésre, kérésre, véleményre válasz vagy megbeszélés az edzés előtt és után
négyszemközt kapsz lehetőséget.
ÉRKEZÉS, ÖLTÖZÉS
Az edzések biztonságos lebonyolítása érdekében az edzéseken pontosan kell megjelenni, az edzés
elején eligazításkor adott edzői utasításokat be kell tartani.
Az öltözőkben elhelyezett tárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni, azért az edzésekre pénzt,
ékszert ne hozzatok.
Tilos mások táskájába, zsebébe stb. belenyúlni, vagy más ruháját, papucsát stb., kölcsön vagy
felvenni.
Az öltöző nem társalgóhely, gyorsan öltözz, és gyere ki, hogy más is kényelmesen öltözhessen.
Az csónakház egész területén tilos a kerékpározás.
GARÁZS
A garázsban értékes tárgyakat tárolunk, ezért ott játszani, szaladgálni, labdázni nem szabad.
A garázsból mindig ketten kell kihozni a hajót, és a hajótartó bakra kell tenni.
A K-1, K-2, új MK-1 és MK-2 hajókat függesztve tároljuk, garázson kívül is. Ezeket a hajókat vízre
szálláskor a stégre nem tesszük le, hanem egyből a vízre.
Hajót vízre tenni csak edzői utasításra szabad.
A ,,vidd le a stégre a hajót” utasítás még nem ad engedélyt a vízre-szálláshoz.
Tilos a hajókat egyesületen kívüli személynek kölcsönadni vagy egymással cserélni.
Evezés után mindenki azt a hajót (vagy hajókat, lapátokat stb.), amelyekben evezett, kívül-belül
szárazra kell törölni, és vissza kell tenni a helyére.
STÉG
A stégről a vízbe ugrálni, és a Dunában fürdeni tilos.
A stég nem tároló-hely, csak a vízre-szállásra használjuk.
Tilos a stégen hajót vagy lapátot őrizetlenül hagyni. (mert a szél elfújja, vagy rongálja.)
A 14 éven aluliak csak mentőmellényben evezhetnek (MKKSZ).
VISELKEDÉS
Ne beszélj csúnyán!
Ne bánts másokat!
Másokkal szemben úgy viselkedj, ahogy azt másosoktól elvárod magad felé!
Mutass jó példát!
TAGSÁGI DÍJ 6000,- Ft/hó
Jelentkezéskor az első három hónap díját egy összegben kell befizteni (18.000,- Ft)
A három hónap után a tagsági díjat havonta is lehet fizetni (6000,- Ft/hó) a hónap első hetében.
Dunafüredi Vízisport Klub
Elnöksége

