
LODENIČNÝ PORIADOK 

1. Lodeničný poriadok platí pre všetkých členov a v príslušných bodoch aj pre hostí. 

2. Zariadenia lodenice slúžia predovšetkým na vykonávanie vodnej turistiky, kanoistiky a 

doplnkových športov. 

3. Každý člen, ktorý si v stanovenom čase zaplatil členské príspevky a splnil ďalšie 

stanovené podmienky môže : 

a) využívať priestory a zariadenia lodenice, najmä miesto pre jednu canoe alebo 

kajak, pádla, mať pridelenú skrinku, vykonávať opravy výstroja v lodeničnej dielni; 

podrobnosti sa riešia s výborom. 

b) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom (splavy, zájazdy a iné ). 

4. Vstup do lodenice majú povolený členovia a nimi privedení hostia. Počet hostí má byť 

primeraný účelu návštevy. 

5. Cudzie osoby bez sprievodu člena klubu nemajú povolený vstup do lodenice a jej 

areálu. 

6. Pri príchode do lodenice sa každý člen čitateľne zapíše do knihy návštev s uvedením 

času príchodu. Podobne zapíše aj privedeného hosťa a zaplatí za neho hosťovský 

poplatok určený platným klubovým predpisom.  

7. Každý člen a hosť zachováva čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch lodenice a 

v jej areáli. Za škody a neporiadok spôsobený hosťami, prípadne deťmi, zodpovedá 

člen, ktorý ich priviedol. 

8. Čas, v ktorom je lodenica otvorená sa každoročne upravuje, podrobnosti sa oznamujú 

na členskej schôdzi. Členovia, ktorí majú pridelené kľúče, dodržiavajú pravidlá 

pre otváranie a zatváranie objektu a podľa dohody umožňujú vstup členom 

bez kľúčov. 

9. Výjazdy na vodu sa riadia pravidlami platnými pre plavbu na danom toku. 

Pred výjazdom na vodu alebo odchodom na splav sa každý člen zapíše do knihy 

plavieb; plavbu je treba skončiť do západu slnka. 

10. Po skončení plavby člen plavidlo umyje, osuší a uloží ho na pridelené miesto; predná 

časť lode smeruje k východu z lodenice; doplní záznam v knihe plavieb – čas 

ukončenia plavby, počet prejdených km.  

11. Klubové lode a ostatný inventár prideľuje člen výboru klubu. 

12. Miesto pre uloženie plavidla, pádla a pridelenie skrinky určuje poverený člen výboru. 

Svojvoľne uložené lode a iné predmety budú na základe uváženia výboru vyložené 

mimo areál lodenice, neoprávnene používaná skrinka sa komisionálne otvorí a jej 

obsah sa dočasne uloží do skladu. Príslušná osoba bude o postupe informovaná. 

13. Každý člen šetrí majetok klubu; ak ho poškodil, stratil, alebo zničil, opraví ho 

na vlastné náklady, resp. vzniknutú škodu v plnom rozsahu uhradí. 

14. Osobné veci sa ukladajú do skrinky so zámkom; za stratu vecí, ktoré neboli 

zabezpečené zámkom, klub nezodpovedá. Veci nesúvisiace s činnosťou v lodenici nie 

je povolené v lodenici svojvoľne uskladňovať. 

15. V budove lodenice nefajčíme, vo vonkajšom areáli je fajčenie povolené len 

so súhlasom všetkých prítomných.  

16. Uloženie horľavín (farby, riedidlá, tužidlá, PB-bomby a pod. ) v budove lodenice nie je 

povolené. Ich dočasné uloženie určí člen výboru. 

17. Pred odchodom z lodenice je potrebné, aby každý člen zapísal odchod do knihy 

návštev a presvedčil sa, či nie je v lodenici ešte iný člen. V prípade, že odchádza 

posledný, zhasne svetlá a zabezpečí zamknutie lodenice a všetkých vstupných brán. 

18. Vjazd motorovými vozidlami do areálu lodenice a ich umývanie na parkovisku pred 

lodenicou a v tesnom okolí nie sú povolené. 

19. Organizovanie akcií v lodenici podlieha ohláseniu v dostatočnom predstihu a 

schváleniu výborom klubu. 

20. Členovia a hostia rešpektujú pokyny členov výboru klubu. 
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