Podmienky využívania klubovej dráhy pre RC modely áut
Dráha je určená na jazdenie s rádiom ovládanými modelmi áut s veľkosťou do mierky
1:10, ktoré sú poháňané elektromotorom.
V priestore depa sa nachádzajú el. zásuvky s rozvodom 230V, ku ktorým má jazdec prístup.
Stôl, stoličku a predlžovací kábel si musí jazdec priniesť. Záujemcovia môžu využívať dráhu
počas pretekov, klubových dní alebo tréningov, pri dodržaní nasledovných podmienok.

Jazdec je povinný







riadiť sa pokynmi správcu areálu
(po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť jazdec z areálu vykázaný, bez nároku na
vrátenie poplatku),
ak je brána pri vstupe do areálu uzatvorená, po prechode ju treba opätovne zavrieť,
udržiavať poriadok v areáli dráhy a jej blízkom okolí,
dodržiavať zásady slušného správania,
mať zaplatený príslušný poplatok,
bezodkladne oznámiť klubu, ak zistí, alebo spôsobí akékoľvek poškodenie dráhy alebo
zariadenia v areáli
(kontaktné údaje sú uvedené na konci dokumentu).

Využívanie dráhy počas pretekov
Jazdec uhradí štartovný poplatok a riadi sa pravidlami preteku. Výška štartovného môže byť
rozdielna v závislosti od veku pretekára a je uvedená v pravidlách vyhláseného preteku.

Využívanie dráhy počas klubových dní, alebo tréningov
Dráha je záujemcom prístupná počas celého týždňa v nasledovných hodinách:
 Pondelok - Piatok - od 15:00 do 20:00 hod
 Sobota, Nedeľa - od 10:00 do 20:00 hod
Počas vyhlásených tréningov bude zabezpečené meranie (potrebný AMBrc Personal
Transpondér). Jazdiť je možné aj bez použitia transpondéra.

Poplatky za využívanie dráhy pre nečlenov klubu
Jednorazový vstup

Cena za vstup na dráhu pre jazdca je 5 €,- (diváci / sprievod bez poplatku)
Permanentka

Cena pre jazdca s vekom do 15 rokov (vrátane) je 40 €,-

Cena pre jazdca s vekom nad 15rokov je 80 €,Umožňuje Vám vstup na dráhu počas klubových dní, alebo tréningov, platí počas jednej
sezóny a je neprenosná !

Poplatky za využívanie dráhy pre členov klubu
Cena pre člena klubu je 0 €,-

Podmienky členstva v klube
Členom klubu sa môže stať osoba staršia ako 3 roky, osoby mladšie ako 18 rokov, len s
písomným súhlasom jedného z rodičov.
Člen klubu mladší ako 15 rokov (vrátane) sa môže zúčastňovať pretekov, klubových dní a
brigád len v sprievode zákonného zástupcu (rodiča).
Členstvo schvaľuje predsedníctvo klubu a to na základe písomnej žiadosti.
Člen klubu je povinný zúčastňovať sa na brigádach a odpracovať stanovený počet
brigádnických hodín.
V prípade že neodpracuje stanovený počet brigádnických hodín, bude mať podmienky na
využívanie dráhy, ako keby nebol členom klubu.

Ako sa stať členom klubu








prečítať si podmienky členstva v klube
vyplniť a zaslať prihlášku (pozn. prihlášku je možné aj osobne vyplniť a odovzdať
v predajni PEMI MODEL)
počkať na potvrdenie schválenia členstva predsedníctvom klubu
zaplatiť príslušný členský poplatok v lehote do 15 dní od potvrdenia žiadosti
nového člena
ročný poplatok pre člena s vekom do 15 rokov (vrátane) je 25 €,ročný poplatok pre člena s vekom nad 15 rokov je 50 €,nový člen obdrží registračnú kartu člena klubu

Ako si predĺžiť existujúce členstvo v klube
Ak súhlasíte s podmienkami, povinnosťami a výhodami vyplývajúcich z členstva
stačí, zaplatiť členský poplatok do 15. Marca aktuálneho kalendárneho roka. Člen obdrží
registračnú kartu člena klubu pre príslušný rok.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte
e-mailom : rcteamnitra@gmail.com
Osobne : v predajni Pemi Model, Piesková 16, 94901 Nitra.

