ПРАВИЛНИК КЛУБА

1. ПОЈМОВИ
Нови члан – је онај члан који је платио мање од 20 чланарина
Стари члан – је онај члан који је платио 20 и више чланарина и није имао никаквих озбиљнијих
прекршаја Правилника клуба
Дежурни члан - смјењују се дневно по седмичном плану дежурстава. Они су задужени за
едукацију, поштивање и повреде Правилника клуба и пријем нових чланова и заинтересованих.
Дежурни члан мора да буде Стари члан и да има положен Трећи степен.
Опрема – под опремом се подразумјева сва метална опрема, ужад, појасеви, кациге, шатори,
crash pad-oви, бушилица, алатке и остала пењачка опрема.

2. ЧЛАНАРИНА
Сви они који први пут пењу имају право на први бесплатан тренинг. Већ наредни тренинг треба
да плате 25КМ за текући мјесец или 5КМ по тренингу.
Остали чланови клуба морају да плате 25КМ за текући мјесец на њиховом првом тренингу у
мјесцу или да плаћају 5КМ по тренингу.

3. ПРИСТУПАЊЕ КЛУБУ И ПЕЊАЧКА ЗВАЊА
Након што је неко дошао на свој други тренинг и након што је измирио чланарину, приступа се
попуњавању Приступнице, читање и упознавање са Правилником клуба и започиње се са
едукацијом за Први степен. За малољетна лица неопходан је потпис родитеља и фотокопија
личне карте.
Едукацију раде Дежурни чланови, а по програму који је прописао и усвојио Управни одбор
клуба.
Укупно постоје четири пењачка звања и то:

●

Први степен – пењање Top-rope и употреба опреме потребне за ову активност

●

Други степен – пењање Оn-lead и употреба опреме потребне за ову активност

●

Tрећи степен – пењање у навези, прва помоћ, напредно кориштење чворова, израда
сидришта,...

●

Четврти степен – инструктор пењања

Онај ко има савладан Четврти степен, може да обучава чланове за полагање Трећег степена.
Полагање за Трећи степен се организује једном годишње, док се полагање за Први и Други
степен врши на мјесечној основи.
Након сваког положеног степена врши се упис у пењачки картон, који се налази заједно са
приступницом.

4. КОДЕКС ПОНАШАЊА

1. Сваки члан може да ради само оно што му је дозвољено звањем које посједује
2. Сваки члан је дужан да поштује овај Правилник
3. Никакво вријеђање осталих чланова и присутних по било којој основи није дозвољено
4. За вријеме тренинга нису дозвољене активности које се не тичу тренажног процеса
5. Сви чланови дужни да врате опрему на њено мјесто и да чисте салу
6. У салу се улази без обуће или у чистим патикама
5. ОПРЕМА
Опрему могу да самостално користе сви чланови који су платили 6 чланарина и то само за онај
степен звања који посједују.
Опрему могу да издају само Стари чланови. Приликом издавања се попуњава реверс, а
приликом враћања се врши раздуживање реверса у ком се стављају напомене које се односе
на настала оштећења и падове код ужади.
Сва настала оштећења морају се пријавити због животне сигурности.
Савјесно кориштење опреме и кориштење опреме искључиво за пењачке активности.
За кориштење опреме дуже од једног дана, сви чланови су дужни да писмени путем упуте
захтјев Управном одбору, најмање пет дана прије.
Сва опрема се води у инвентару који између осталог садржи и датум набавке сваке ставке
опреме. Опрема се не може давати никоме ко није члан клуба.

6. ОДЛАСЦИ НА ТАКМИЧЕЊА И ОСТАЛА КЛУБСКА ПУТОВАЊА
Управни одбор одређује критериј по ком чланови могу да иду на такмикчења и остала клубска
путовања.

7. САНКЦИЈЕ
Управни одбор одређује санкције за кршење овог Правилника, а као најоштрија мјера се

предвиђа избацивање из клуба.

