
КУЋНИ РЕД 

ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ КЛУБА ЗЕМУН 

 

Основна делатност клуба је једрење на води тако да се све активности клуба 

усмеравају у цилју постизања резултата у такмичењима како у земљи тако и 

на међународним такмичењима. 

ЈКЗ је власник пловног објекта (шлепа) и свих пристана – везова за пловила. 

Кућним редом се рагулишу обавезе и права свих категорија чланова ЈКЗ 

(категоризација чланова уређена је статутом клуба). 

Сви чланови клуба дужни су да се понашају у клубу са пажњом доброг 

домаћина.  

Просторије и садржаје ЈКЗ могу користити искључиво чланови клуба њихови 

гости који су у њиховом друштву као и пријатељи клуба. 

Није дозвољено улажење у друштвене просторије клуба без најмање мајице 

и кратких пантална. 

Непоштовањем Кућног реда, бахато понашање, алкохолисано стање или  

други вид кршења Статута и нормативних аката клуба губи се право на 

чланство у клубу.   

 

ТАКМИЧАРИ 

Обавезе такмичара су: 

- редовно долажење на тренинге, стриктно поштовање почетка тренинга што 

подразумева долазак на тренинг најмање 15 мин. пре заказаног времена. 

- одржавање реда и чистоће у простору хангара као и одлагање опреме на за 

то одређено место.  



Права такмичара су: 

- да захтевају ванредне тренинге  

- да уз реверс преузму опрему ради одласка на тренинг ван Земуна или на 

такмичење које клуб није предвидео календаром. 

ВЛАСНИЦИ ПЛОВИЛА 

Без обзира да ли су пловила у сврху једрења или подршке организацији 

клубских или међународних регата обавезни су да своја пловила везују или 

износе у хангар на места која су им одређена од стране УО клуба, 

Обавезни су да при доласку на клуб предају маркицу дневном чувару и да 

исту врате по повратку на своју позицију на клубу. 

Власници пловила који се налазе усидрени на везу су дужни да обезбеде 

бокобране и исправне везове. 

Почетком сваке године дужни су да плате први део чланарине до 15.02. и да 

донесу на увид пловидбену дозволу. У случају неплаћања чланарине у 

превиђеном року губи се право чланства у клубу, као и места за везиванје 

пловила. УО може на писани захтев члана одобрити одлагање рока плаћања 

кад за то постоје оправдани разлози. 

Сваки власник пловила је дужан да око свог пловила одржава чистоћу што 

подразумева и чишћење грана и других предмета које вода нанесе као и да 

редовно избацује воду из пловила. 

У случају радова на клупским објектима дужни су да своје пловило 

привремено усидре на бову у договору са овлашћеним представником 

клуба.  

у случају невремена дужни су да обиђу своја пловила и у случају потребе 

учествују у санацији евентуалне штете. 

Уколико чланови клуба остају својим пловилом преко ноћи дужни су да 

обавесте чувара. 



У случају да члан клуба у дужем временском периоду неће користити место 

за сидрење клуб може привремено уступити позицију другом члану клуба. 

Уступање пловила трећем лицу на коришћење дужни сте да обавестите 

чувара предате своју маркицу и одговарате за њихово понашање у складу са 

Кућним Редом. 

СМЕЋЕ ИЗ ПЛОВИЛА ОБАВЕЗНО ИЗНОСИТИ У КОНТЕЈНЕР, НЕ БАЦАТИ У 

ДУНАВ И НЕ ОСТАВЉАТИ НА КЛУБУ. 

Никакви радови у оквиру клубског простора нису дозвољени без сагласности 

Клуба. 

Сходно налогу капетаније и одлуци УО клуба сви пловни објекти морају се 

уклонити са воде до 01.12. 

Клуб је дужан да шлеп и понтоне помери на зимски вез и обезбеди за случај 

леда. Враћање на позицију је 01.03. уколико временски услови дозволе. 

ЗБРАЊЕНО је уношење пића у клупске просторије. 

Власници већих паса су дужни да их држе на пловилу. 

Клуб је дужан да обезбеди чуварску службу, видео надзор, WI-FI, воду, 

електричну енергију, тоалетни простор, кафе кухињу. 

Поред  наведеног, клуб обезбеђује машину за прање пловила под 

притиском, електро браву са дигиталним отварањем, зимско чување 

једрилица уз делимично увећање чланарине. 

Радне акције, организација регате и чишћење приобаља су акције клуба које 

су обавезне за све чланове. Члан клуба који није у могућности да учествује у 

акцијама клуба дужан је да нађе замену или уплати 15 ЕУРа како би клуб 

обезбедио замену. 

 

    


