
Pokyny pro vedoucí zájezdů pořádané KVT Pardubice 

1) Zájezd autobusem za stanovené ceny se koná v případě účasti minimálně 25 platících účastníků (tj. 26 
s vedoucím), při jízdě minibusem 15. Pokud bude počet nižší než výše stanovený, lze zájezd uskutečnit pouze 
s tím, že za chybějící účastníky do uvedeného limitu zaplatí ostatní účastníci zájezdu. Tj. dojde k navýšení ceny 
zájezdu.  Upozornění:Vedoucí zájezdu může navýšit cenu zájezdu bez konzultace s účastníky zájezdu o 10%. 

2) Za člena KVT se automaticky považují děti členů do věku 6-ti let včetně. Starší děti nebo mládež, pokud 
nejsou členy KVT, se považují za nečleny, i když rodiče jsou členy. 

3) Vedoucí zájezdu včas vyvěsí na venkovní informační nástěnce v areálu loděnice informace o konání zájezdu na 
předepsaném formuláři (netýká se zimních zájezdů).  Za včasné vyvěšení se považuje 2 týdny před zájezdem a 
u zájezdů dovolenkových pak nejméně 3 měsíce předem. 

4) U dovolenkových zájezdů se nečlenům připočítává poplatek za vlek  
a to ve výši 50,- Kč na den bez ohledu na to, zda vlek užívá nebo ne. 

5) Přihlášení, kteří se nezúčastní zájezdu, zaplatí tento v plné výši. Pokud se to stalo z vážných důvodů, mohou 
požádat na nejbližší výborové schůzi o prominutí poplatku. 

6) Vedoucí po skončení zájezdu zajistí řádné uložení vleků a technického průkazu na místa tomu určená.  

7) Vedoucí provede finanční vyrovnání s hospodářem KVT nejdéle do konání nejbližší schůze výkonného výboru 
po konání zájezdu na předepsaném formuláři. Formulář řádně vyplní, dopíše počet ujetých km, přibližnou 
čekací dobu autobusu a kdo se bez omluvy nedostavil. 

8) Vedoucí řádně vyplní sluníčko, napíše stručný komentář zájezdu včetně popisu událostí, doplní čochtankartu, 
pokusí se zajistit fotografie a jiné podklady pro kroniku a vše odevzdá na nejbližší schůzi výkonného výboru 
sportovnímu referentovi. V případě úrazu člena KVT vyplní formulář „Oznámení o škodné události“ a 
uvědomí o tomto neprodleně výkonný výbor. 

9) Závady na vlecích nahlásit nejdéle druhý den správci areálu. 

10) Všechny potřebné formuláře jsou v zásuvce u lodního deníku, příp. na webových stránkách. 

11) Vedoucí má zájezd zdarma. Po splnění všech povinností v řádném termínu mu náleží odměna 100Kč za zájezd. 

12)  Půjčovné: 

Lodě (plast C2, nafukovací C2 a raft) 
Akce KVT: Členové  .............................................. zdarma 
 Nečlenové (včetně pádel) ...... 150,- Kč/den  
Jiné akce: Členové  ..................................... 50,- Kč/den 
 Nečlenům se na soukromé akce lodě nepůjčují. 

 Půjčovné za vleky na soukromé akce, půjčení schvaluje výkonný výbor: 
Malý: Členové ...................................... 50,- Kč/den 
 Nečlenové ................................ 250,- Kč/den 
Velký: 1000,- Kč/den, výjimky pro členy schvaluje výbor. 
 
Informace o počtu lodí možných k zapůjčení poddá sportovní referent, který zajistí jejich vydaní a následné 
převzetí, případně jím pověřená osoba. O zapůjčení se provede záznam do knihy výpůjček včetně uvedení 
závad. 

 
13) Dovolenkové akce budou zařazeny do plánu, ale vedeni mimo účetnictví KVT. Vše budou ze svého řešit 
 vedoucí zájezdu. 
 
14) Pokud členové KVT jedou osobními auty na zájezd, který je v plánu činnosti, mají nárok na dotaci 50 Kč na 
osobu. Vyúčtování provede vedoucí zájezdu a předloží na nejbližší výborové schůzi, jinak nárok zaniká. 
 
Platnost: od 4.1.2017        


