Pravidlá pri organizovaní spločenských akcií v priestoroch lodenice.
1. O povolenie usporiadania súkromnej akcie, musí organizátor akcie požiadať
písomne (mailom) výbor KKKV.
2. V žiadosti musí byť nahlásený približný počet hostí, termín konania, zodpovený
člen a doba trvania.
3. Organizátor zodpovedá za priebeh oslavy. Organizátor môže byť výlučne člen
klubu KKKV starší ako 18 rokov.
4. Organizátor je zodpovedný za správanie a činnosť všetkých svojich hostí.
5. Akcia sa môže uskutočniť až po odsúhlasení výborom KKKV. Organizátor je
povinný zaplatiť poplatok za prenájom.
6. Alkoholické nápoje sa nesmú podávať neplnoletým osobám.
7. Po ukončení spoločenskej akcie, musí byť objekt skontrolovaný, vypnuté
elektrické spotrebiče, vypnuté gamatky a objekt riadne uzamknutý.
8. Gril je určený na grilovanie na drevenom uhlí, nie na zakladanie ohňa!
9. V prípade použitia grilu, žeravý popol musí byť uhasený a vynesený.
10. Poriadok po ukončení spoločenskej akcie musí byť spravený do 12 hodiny
nasledujúceho dňa.
11. Správca lodenice, resp. akýkoľvek dospelý člen klubu KKKV môže
spoločenskú akciu kedykoľvek ukončiť pri zásadnom nedodržaní bezpečnostných
predpisov a hrubom porušení stanov a domáceho poriadku.

Upratať lodenicu po spločenskej akcii znamená:
(upratovanie podľa miesta konania akcie)
−

umyť a uložiť riad v kuchynke, umyť šporák aj dres

−

v kuchynke nenechať zbytky jedla s tým, že "Veď sa to zje",

−

odviezť z lodenice smeti: nie do lodeničných kontajnerov! Vrátane všetkých fľaší

−

umyť záchody, aj podlahu,

−

umyť podlahu v kuchynke, pozametať (ak treba tak aj umyť) klubovňu, utrieť stoly

−

vyzbierať smeti v celom objekte (vrátane exteriérov),

−

vyniesť vychladnutý popol od grilu

−

popolievať trávnik v prípade jeho udupania

V prípade vzniknutia akejkoľvek škody na budovách lodenice, zariadení, inventáry, alebo
pozemku je organizátor povinný túto skutočnosť nahlásiť výboru KKKV. Zodpovednosť za
škody v plnej výške nesie organizátor. Náprava s kompenzáciiou sa rieši na výbore KKKV.
Náprava musí byť vykonaná v najkratšom možnom termíne (určí výbor).
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