Směrnice pro brigádnickou činnost KV Kondor Brandýs nad Labem
Výkonný výbor KV Kondor Brandýs o.s. dne 25.6.2011 schválil tato pravidla pro brigádnickou
činnost.
§ 1. Základní povinnost
1) Každý člen klubu je povinen odpracovat ročně 10 brigádnických hodin a pomoci při přípravě
pořádání Polabského poháru v minimální výši dalších 10 hodin.
2) Základní dvě brigády v roce mají termín 3. víkend v březnu a 1. víkend v listopadu vždy v
sobotu
3) Úplné nebo částečné osvobození od povinnosti plnit brigádnické hodiny je řešeno
individuálně po předložení písemné žádosti výboru klubu (invalidé, dlouhodobě nemocní
apod.).
4) Po předchozí domluvě s výborem klubu lze část brigádnických hodin odpracovat i jinou
formou (např. www stránky, zajištění definovaného administrativního výkonu mimo areál ).
5) Povinnost odpracovat plný počet brigádnických hodin se nevztahuje na těhotné (počet
brigádnických hodin bude snížen v poměru k době těhotenství v daném roce).
6) Člen klubu, který má odpracované hodiny na rámec stanovený v bodě 1 (pozn. nevztahuje se
na ty, kteří jsou částečně osvobozeni od povinnosti plnit brigádnické hodiny).
a) může požádat o převedení těchto hodin do příštího roku v maximálním počtu 3
hodiny.
b) může požádat o předání těchto hodin jinému jednomu členovi klubu po příbuzenské
linii a to v maximálním počtu 5 hodin.
7) Za každou neodpracovanou hodinu se do 30.11. každého roku platí 200,- Kč. Finanční
náhrada se považuje za rovnocenný příspěvek a platící člen neztrácí vůči pracujícímu členu
kredit či postavení v klubu. Za finanční náhradu se považuje i sponzorský dar minimálně
stejné výši.
8) Výbor klubu zajistí s dostatečným předstihem (nejméně 15 dní předem) oznámení
hromadných naplánovaných prací. Oznámení bude zpřístupněno na internetových stránkách
klubu a na nástěnce klubu a pokud člen poskytnul e-mail, pak na tento e-mail.
9) Předseda či jím pověřená osoba zajistí aktualizaci potřebných prací na webových stránkách a
na nástěnce na loděnici.
10) Je povinností člena, aby se nahlásil místopředsedovi nebo jím pověřené osobě k vykonání
určité práce a aby se pravidelně informoval na vývěsce o plánu prací.
11) Odpracované hodiny se započítávají po kontrole provedené činnosti, včetně používaného
vybavení.

§ 2. Co se počítá za brigádu
Za brigádu se počítá práce na pravidelné a nepravidelné činnosti.
1) Příprava a pořádání regaty Polabský pohár – neplacené funkce rozhodčího, zpracovatele
výsledku, administrativa regaty, prodejce ve stánku s občerstvením, člen technického
pořadatele, příprava na regatu a úklid po regatě. V průběhu regaty jde o dobu fyzické
přítomnosti hodinu před a hodinu po závodního programu.
2) Pravidelné práce jsou činnosti, které se nevypisují a mají průběžnou platnost
a) Úklid areálu, šaten, loděnice,
b) Z údržby areálu je to sekání trávy, střihání živých plotů, údržba antukového hřiště
c) Příprava plesu a dalších akcí organizovaných v areálu klubem
3) Nepravidelné práce jsou činnosti vyžádané výkonným výborem a vypsané na webových
stránkách a vyvěšené na loděnici

d) Údržba areálu, lodí, budov, dalšího hmotného majetku jako jsou vozidla, čluny apod.
e) Čas strávený v oddílové funkci mimo aktivit plynoucích ze zvolené funkce ve výkonném
výboru ( příprava kroniky, matrikář, ...)
f) Ostatní práce prokazatelně prospěšné klubu

§ 3. Hlášení brigád
Každý člen před započetím práce se nahlásí místopředsedovi výkonnému výboru nebo jím
jmenovanému brigádnickému referentovi, nejlépe e-mailem. V nouzi lze hlásit telefonem, SMS, na
papírku. Poté stejným způsobem nahlásí provedení práce.
Brigádnický referent brigády systematicky nekontroluje, evidence se vede na bázi vzájemné důvěry.
Pokud někdo bude lhát příliš, ono to na něj praskne.

§ 4. Roční uzávěrka
K 20. listopadu kalendářního roku se uzavře roční evidence. Rozumné dluhy z předchozích let
lze umořit hodinami odpracovanými navíc. Pokud celkový dluh nepřekročí 400,- Kč, lze nad ním
zamhouřit oko s důvěrou, že ho člen odpracuje příští rok.
Vyšší dluhy se vymáhají. Dluh 3000,- Kč a vyšší zavání disciplinárním postihem v klubu.
Peníze zaplacené navíc se převádějí do příštího roku.
Hodiny odpracované navíc propadají za veřejnou pochvalu na nejbližší členské schůzi.

§ 5. Milost
Členu lze prominout povinnost brigádnických hodin, pokud to schválí členská schůze oddílu
nadpoloviční většinou přítomných.
V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc, hmotná nouze, mimořádné zásluhy), stačí souhlas
předsedy výkonného výboru, případně definovaného brigádnického referenta.
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