C18 - Směrnice pro půjčování svazových motorových člunů
Svazové motorové čluny jsou primárně určeny pro zabezpečení činnosti trenérů SPS a SCM a dále pak
tréninku a přípravy reprezentace ČSJ na vrcholné závody a zabezpečení během těchto závodů. Dále
lze zapůjčit člun k dalším aktivitám v souladu s programovým prohlášením VV ČSJ.

Posloupnost priorit pro půjčování člunů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trenéři SPS a SCM
Reprezentace ČSJ (závody, příprava)
Reprezentace mládeže v podporovaných třídách (významné závody, příprava)
Protestní komise (UMPIRE) na MČR
Závody MS a ME v neolympijských třídách a bezprostřední příprava na ně
ostatní

O zapůjčení člunů mohou žádat:
-

-

Trenéři SPS a SCM
Reprezentanti ČSJ
Trenéři reprezentantů a ALT
Komise rozhodčích
Kluby

Podání žádosti
Zájemci musejí poslat žádost emailem na sekretariát ČSJ do 15. 2. daného roku. Žádost musí
obsahovat:
- Odpovědná osoba (přebírá a vrací člun, nese odpovědnost za člun)
- Na jaké období se člun žádá
- Stručný popis akce (závod, soustředění, počet účastníků)

Přidělení člunu
O přidělení člunů rozhoduje KVS ve spolupráci s hlavním trenérem ČSJ. KVS spolu s hlavním trenérem
rozhodne o přidělení/nepřidělení člunu nejpozději 2 týdny před konáním akce na základě priorit
uvedených v této směrnici a emailem žadatele vyrozumí.

Převzetí člunu
Odpovědná osoba se v dostatečném termínu před akcí (min. 10 dní) domluví na přesném termínu a
místě převzetí se správcem člunů ČSJ. Při předávání člunu se uzavírá smlouva o zapůjčení včetně
předávacího protokolu.
Na každou akci zapůjčení je nutno poukázat kauci ve výši 15 000,-Kč na účet ČSJ (155116980/0600)
nejpozději 5 kalendářních dnů před převzetím člunu u správce. Při opakovaném zapůjčení člunu
v témže kalendářním roce je možno kauci ponechat na účtu ČSJ. Bez zaplacené kauce nelze člun
předat.
Odpovědná osoba musí při převzetí člunu předložit kopii Průkazu vůdce malého plavidla „VMP“.
V případě, že si člun nebude zapůjčitel přebírat osobně, musí mít osoba, která bude přejímatele
zastupovat jeho plnou moc
Další pravidla
V případě, že subjekt, který si člun zapůjčil, jej nebude po určitý časový úsek potřebovat, může člun
uložit ve skladu ČSJ v Roudnici n. Labem.
Za jakoukoliv ztrátu nebo poškození člunu či přívěsu nese plnou zodpovědnost odpovědná osoba,
která člun převzala a podepsala smlouvu o zapůjčení.
Při vracení člunu bude správci majetku ČSJ nahlášeno veškeré poškození či závady a to i případně, že
si v krátkém intervalu tentýž člun stejná osoba opět půjčí.
Bez vědomí a souhlasu správce majetku nebude nikdo nechávat opravit člun či přívěs.
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