
Zásady  pro  brigádnickou činnost 
 
*  Každý člen oddílu má za povinnost odpracovat na loděnici  minimálně  4 hodiny, aby v tom běžném 

roce požíval veškerých výhod člena KVJ. Odpracované hodiny se pak evidují s přesností na 0,5 

hodiny, jiné zlomky se zaokrouhlují směrem dolů, evidence je k nahlédnutí všem členům na 

webových stránkách Klubu (zajistí redaktor webu a správce loděnice). 
 

*  Po vzájemné dohodě může za jednoho ze členů brigádu odpracovat člen jiný.  
 

*  Brigádnické  hodiny  lze  po dohodě  řešit  i  „náhradním plněním“  (např.  zajištěním sponzorského   

    daru v hodnotě 5.000,- Kč a více). 
 

*  Pokud  není  schopen  člen  KVJ  brigády odpracovat,  nebo si zajistit splnění  brigádnických  hodin   

    jinak, může se „vykoupit“ a to částkou 150,- Kč za každou neodpracovanou hodinu  
 

*  Schválené  penzum  brigádnických  hodin  musí  mít  splněno  ten,  kdo  chce  využívat veškeré plné   

    výhody člena, do 3 dnů před zahájením akce, které se chce účastnit. 
 

*  Do okamžiku,  než  bude  mít  člen Klubu odpracovány či jiným způsobem „splněny“ hodiny, ztrácí  

    výhody člena, co se týká půjčovného (sleva a přednost v půjčení materiálu) a účasti na akcích Klubu  

    za nejnižší cenu, nepřichází však o členství v Klubu. 
 

*  Na akce KVJ budou určeny tři sazby:  nečlen (nejdražší), člen bez splněných brigádnických hodin a  

    člen se splněnými brigádnickými povinnostmi (nejnižší částka). 
 

*  Potřebné práce, které mohou být řešeny formou brigád, budou odsouhlaseny výborem KVJ a budou  

    rozepsány  a  vyhlášeny  na webových  stránkách  klubu  a  budou  rovněž k dispozici v klubovně na  

    loděnici, v rámci diskuse na webu si mohou jednotlivé práce členové zamluvit dopředu. 
 

*  Pro brigády budou vyhlášeny dva základní termíny  –  jarní (duben, květen)  a  podzimní (září, říjen,   

    výjimečně i listopad),  tyto budou s patřičným předstihem zveřejněny na webových  stránkách KVJ.  

    Brigádnické   hodiny   je   možné   plnit   v průběhu   celého   roku.  Odpracované  hodiny  navíc  se      

    nepřevádějí  ze stávajícího  roku  na  rok  budoucí,  brigády  vyhlášené  a  prováděné  v  podzimním  

    termínu se však mohou započítat na následující rok (bude-li mít člen již na tento rok splněno). 
 

*  Člen výboru klubu,  nebo osoba pověřená,  má přehled o potřebných pracích,  bude je řídit  a zajistí  

    Potřebný materiál,  případně  nářadí  nutné  pro  zamýšlené  činnosti  (pokud  ho  Klub  nevlastní),    

    nezajišťuje však brigádníkům ochranný oděv a pomůcky  (výjimky jsou možné – rukavice,  přilba).      

    Do záznamního archu na vývěsce v klubovně loděnice zaznamená kdo, kdy a co vykonal. 
 

*  Výbor  může  rozhodnout,  že  se  na brigádu  zakoupí  z prostředků  KVJ  káva, čaj,  nealkoholické  

    nápoje,  případně  pivo.  Ostatní občerstvení si zajistí brigádníci sami.  V případě,  že nebude nákup  

    výše uvedeného avizován, musí si brigádníci sami zajistit veškeré občerstvení. 
 

*  Za pravidelnou a intenzivní práci pro KVJ bude na analytické konto uvedených členů připsána 

schválená částka : 

    předseda   1.500,- Kč 

    místopředseda  1.200,- Kč 

    člen výboru   1.000,- Kč 

    hospodář – účetní  3.000,- Kč 

    správce webu  1.000,- Kč    (mimo poplatky za webové stránky) 

    redaktor webu  1.000,- Kč 

    další činovník KVJ až v případě, že bude zvolen a bude činný, po návrhu výboru  

    vykonává-li člen více funkcí, je mu přiznána pouze jedna (nejvyšší) částka 

 
Zásady v tomto znění vstoupily v platnost schválením na členské schůzi dne 7.2.2014 a byly upraveny 

na schůzi výboru KVJ dne 21.1.2023  


