Pokyny pre používanie zväzového vozidla Škoda Oktávia Combi BA 339 ZG
Vozidlo bolo zakúpené za účelom prepravy reprezentantov na SP, GP, EP, MS, ME, sústredenia.
V prípade nepoužívania Oktavie reprezentantmi, je k dispozícii aj šermiarskym oddielom. Parkuje
v areáli na Junáckej ulici oproti vjazdu do garáži Polusu. Je za rampou na mieste č.44 a je
monitorované kamerami a strážnou službou.
Podmienky používania:
1. Auto je prideľované na základe kvartálnych požiadaviek jednotlivých reprezentačných
družstiev a po ich vzájomnej dohode.
2. Šofér aj cestujúci sú povinní správať sa k zverenému majetku zodpovedne. Auto musí byť
vždy pri opustení zamknuté aj s multlock zámkom. Je vyslovene zakázané pri opustení vozidla
nechávať v ňom technický preukaz (v prípade odcudzenia vozidla spolu s papiermi, poisťovňa
nezaplatí ani euro). Dodržiavať hospodárnosť prevádzky vozidla.
3. Nepoužívať počas jazdy mobilný telefón a dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
4. Vek šoféra je minimálne 21 rokov alebo musí mať min. 3 roky šoférskej praxe.
5. Pani Šebestová vydáva kľúče od vozidla, diaľkové od rampy, technický preukaz, povolenie na
jazdu, zošit s evidenciou závad a knihu jázd.
6. Šofér je povinný viesť knihu jázd a pri prebraní vozidla zapísať zistené závady a tak isto pri
odovzdaní zapísať novo vzniknuté závady a upozorniť na ne pani Šebestovú.
7. V prípade poistnej udalosti je šofér povinný ohlásiť ju okrem polície aj Prezidentovi zväzu
alebo Generálnemu sekretárovi, postarať sa o opravu a doplatiť spoluúčasť. Je povinný
vyplniť hlásenie o nehode, zvlášť v prípade ak nie je na vine.
8. Ak si vozidlo požičia oddiel na svoje aktivity, platí si výdavky spojené s použitím (benzín,
diaľničnú známku a 0,183 EUR na kilometer). Tento poplatok za použitie bude oddielu
vyfakturovaný na konci kvartálu.
9. Vo vozidle je zoznam osôb oprávnených šoférovať vozidlo. Zoznam je možné rozširovať len
so súhlasom Prezidenta zväzu.
10. V aute je prísne zakázané fajčiť, jesť a piť.
11. Auto je potrebné vrátiť umyté, vyčistené a s plnou nádržou.
12. Auto umiestniť po ukončení cesty na vyhradenom mieste v objekte na Junáckej (č.44)
a riadne ho zabezpečiť proti odcudzeniu.
13. Dodržiavať zákaz vedenia vozidla inou osobou, ako ktorá vozidlo prevzala.
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