vodácký klub
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Termíny a pravidla eskymování v hradeckém bazéně:
Termíny: Středy od listopadu 2018 do konce března 2019 (mimo 19. a 26.12. a jarní prázdniny 27.2.). První bazén
je ve středu 7.11..

Časový průběh:
Sraz bude v 19:15 před šatnami. Na bazéně můžeme být (po dohodě s pólisty) od 19:30 a chystat si lodě a další
materiál, oficiálně máme bazén pronajatý od 19:45 do 20:45, POTOM ODCHOD CO NEJRYCHLEJŠÍ, DO 21:00
MUSÍME OPUSTIT ŠATNY !!!
Na první bazén 7.11. přijďte včas - je třeba nanosit lodě na bazén a umýt je, tak ať se tím zbytečně neokrádáme o čas ve vodě.
Vstup na bazén bude možný jen s permanentkou nebo s průkazkou na jednorázový vstup. Permanentku (průkazku) vyměníte při vstupu do šaten za
klíč od skříňky, při odchodu vám po vrácení klíče bude vrácena permanentka. Permanentku bude mít každý u sebe, průkazky na jednorázový vstup
mi po odchodu z bazénu vracejte, případně nechte u šatnářky.
Na bazéně bude cca 15 lodí a max. 30 lidí. Je tedy třeba se prostřídat - každý proto bude na vodě půl hodiny (ale při intenzivním tréninku nikdo
nevydrží ani tu půlhodinu a zbylou půlhodinu bude třeba radit kamarádům, kteří se eskymáka teprve učí).

POZOR – sledujte web našeho klubu www.vkslaviahk.cz. Zde budou vyvěšeny čtyři termíny (vždy jedna středa
v měsíci), které budou vyhrazeny pro náš dětský oddíl Vodáček. Pokud bude hodně lidí, mají v těchto
termínech přednost děti z Vodáčku a držitelé permanentek.

Při eskymování na bazéně prosím o dodržování následujících pravidel:
Před vstupem na bazén se každý OSPRCHUJE A UMYJE MÝDLEM, tak, jak to dělají ostatní civilizovaní lidé. UMYTÝ
ČLOVĚK SE POZNÁ TAK, ŽE MÁ MOKROU HLAVU!!! Kdo nebude řádně umytý (viz mokrá hlava), toho plavčík z
bazénu vykáže.
Chování na bazéně - nastupování a vystupování z lodí POUZE NA VODĚ. Najíždění na břeh bazénu NEEXISTUJE
!!! Vyvarujte se nárazů lodí a pádel do kachlíků! Na vodě budou pouze lodě, nikdo mezi nimi nebude plavat. Na
bazéně se chovejte ohleduplně k ostatním eskymujícím i k pólistům, kteří budou na bazéně s námi. NEZAVDÁVEJTE
SVÝM CHOVÁNÍM PŘÍČINU KE KONFLIKTU S PÓLISTY NEBO PLAVČÍKY nebo nás z bazénu vyhodí a budeme
mít po ptákách!
Lodě - budou uskladněny na bazéně. K dispozici bude cca 15 kajaků a singlovka. Případně po prvních trénincích lodě
doplníme či vyměníme - tím by se měl stav lodí na bazéně ustálit. Ve zcela výjimečných případech, pokud se někdo
neobejde bez své lodě, dá ji na bazén na celou dobu eskymáků a smíří se s tím, že ji pro trénink použijí i ostatní. Není
možné nosit svou loď na každý trénink. Právě to, že lodě budou na bazéně stále a během zimy už s nimi nebudeme
"courat", byl jeden z hlavních důvodů, proč nám bylo uskladnění lodí na bazéně umožněno. POZOR – svou loď si
NENÍ MOŽNÉ ODNÉST Z BAZÉNU KDYKOLIV – nejprve je nutné kontaktovat mě a odnos lodě domluvit
s vedením bazénu !!!
Mytí lodí - na prvním tréninku 7.11. lodě především umyjeme, přesto už lodě na bazén přivezte čísté, zbavené bláta,
jehličí, lupení a dalšího nepořádku a bez vaků. Jehličí a lupení v bazéně je důvodem k našemu odchodu! Po každém
tréninku je třeba lodě srovnat na své místo.
Šprajdy, pádla - na bazéně budou (dle počtu lodí) plastová pádla TNP. Dále budou k dispozici klubové špricky. Pokud
má někdo potřebu přinést si vlastní, ať si přinese - vždy je ale třeba donesené vybavení řádně umýt ve sprchách.

Velmi prosím o dodržování těchto pravidel, která jsou myslím pro všechny samozřejmá.
Vyjednání možnosti eskymovat na hradeckém bazénu stálo velké úsilí několika lidí a byl
bych velice nerad, kdyby nějaký jouda svým chováním toto úsilí zmařil.
Ahoj na bazéně
Petr

604 250 972, vkslaviahk@volny.cz

