ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
Απόφαση της Γ.Σ. της 19ης Σεπτεμβρίου 2010
και της Γ.Σ. της 19ης Φεβρουαρίου 2012
 Υλικά δανείζονται στα τακτικά μέλη, αλλά και σε υποψήφια κατόπιν
συνεννοήσεως και αιτήματος του εκάστοτε υπεύθυνου αποστολής.
 Ό έφορος ελέγχει αν τα μέλη είναι ταμειακά εντάξει. Συμπληρώνεται το βιβλίο
χρέωσης υλικών, η επιτοίχια σελίδα δανεισμού υπογράφεται από το έφορο και
το μέλος.
 Τα μέλη που δανείζονται υλικά πρέπει να τα επιστρέφουν στην επόμενη
καθιερωμένη συνάντηση. Αν ξεπεραστεί αυτό το όριο τα μέλη πληρώνουν
πρόστιμο 5€ την εβδομάδα.
 Μη μέλος του συλλόγου μπορεί να δανειστεί μόνο ζώνη του συλλόγου προς 5 €
την ημέρα ως ενίσχυση του συλλόγου για απόσβεση της φθοράς.
 Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα υλικά του συλλόγου τα οποία
φροντίζουν να τα επιστρέφουν συντηρημένα και καθαρά. Ειδικότερα τα
σχοινιά πρέπει με ιδιαίτερη φροντίδα να πλένονται επί τόπου, εάν είναι
δυνατόν, και να συντηρούνται καλά και σε περίπτωση οποιασδήποτε φθοράς ο
υπεύθυνος της αποστολής να ενημερώνει αμέσως τον έφορο. Εφ' όσον
επιστραφούν άπλυτα με ευθύνη του υπεύθυνου της αποστολής πλένονται στα
γραφεία του συλλόγου, σύμφωνα με τις οδηγίες του εφόρου.
 Ο έφορος δεν παραδίδει και δεν παραλαμβάνει ελαττωματικά, φθαρμένα πέρα
από το όριο ασφαλείας ή βρώμικα υλικά.
 Ειδικότερα, για τις ζώνες, αυτές δίδονται σε ειδική συσκευασία που περιέχει
•

1 κεντρικό κρίκο

•

1 λανιέρα

•

1 ζώνη

•

1 καταβατήρα, 1 φρένο χειρός με κρικάκι, 1 φρένο στήθους

•

3 κρίκους ασφαλείας και 2 απλούς

Τα μέλη πρέπει να καταμετρούν τα υλικά πριν τα παραλάβουν, προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
 Ο έφορος μπορεί να αρνηθεί το δανεισμό υλικών σε μέλος για το οποίο το Δ.Σ.
εκτιμά ότι δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση στη χρήση τους, ή διατηρεί
επιφυλάξεις για την ασφάλεια του. Υλικά του συλλόγου τεχνολογικά
προηγμένα, ευπαθή, ιδιαίτερα ακριβά κ.λ.π. για τα οποία υπάρχει ειδική
κατάσταση μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε επίσημες αποστολές του
συλλόγου. κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. Μέλος που δανείζεται υλικά οφείλει να
παραδίδει με την επιστροφή τους έκθεση αποστολής. Ο έφορος δεν δανείζει
υλικά σε μέλος που χρωστάει έκθεση αποστολής.

 Σε περίπτωση απώλειας, ο δανειζόμενος καταβάλλει στο σύλλογο την αξία του
απολεσθέντος υλικού. Για ειδικές περιπτώσεις απώλειας αποφασίζει το Δ.Σ.

