Juniorafdelingen

Brug af klubbens joller

Både vedligeholdelse, sejl og forsikring af sejlklubbens joller koste penge.
Bestyrelsen har derfor besluttet at der efter 1. sejlsæson, hvor klubben stiller en ældre jolle gratis til
rådighed, skal betales en brugsafgift for at bruge klubbens joller, denne afgift er ikke bundet på brug af en
specifik båd / jolle.
Der indgås en lejeaftale hvert år, for at opnå brugsret til en klubjolle.
Aftalen indgås i forbindelse med forårsopstarten og gælder for normal sejladsperiode, 01-04 til 15-10.
Brugsafgiften udgør 300 kr. for en sommer sejlsæson.
Såfremt Juniorsejleren ønsker at benytte en af klubbens joller til deltagelse i DS stævner udenfor Nykøbing
Sjælland Sejlklubs regi, betales en afgift på 50 kr. pr. stævne pr. deltager. Beløbet betales før stævnet
afholdes.

Juniorafdelingen
Lejeaftale for klubjoller i Nykøbing Sjælland Sejlklub.
Sejlerens navn :________________________________________
Forælders navn :______________________________________
Telefonnummer: _______________________________________
Sejlsæson:____________________________________________
Det påhviler sejlerne at være opmærksomme på om der opstår skader eller slitage på jollerne og straks give
besked herom til én af Juniorlederne. Ligeledes forventes det at sejleren selv deltager i vedligeholdelsen af
klubbens joller.

Vedligeholdelse:
Det skal påregnes at vedligeholdelse af jollerne tager lidt tid, og ikke givetvis nås i forbindelse med
træningsaftnerne.
rne, samt ror og svær, og evt. rig skylles med ferskvand efter hver sejlads.
e renses og vokses efter Juniorledernes anvisning.
sejl m.m. kontaktes den materielansvarlige.

Skader:
Jollerne er ansvarsforsikret af juniorudvalget, dette er indeholdt i lejeprisen.
Såfremt jollen / grejet skades under sejllads eller bortkommer meddeles dette straks til en Juniorleder.

Sejlads:
Der må kun sejles i klubjoller når der er trænere og følgebåde på vandet, samt til træningslejre og stævner
arrangeret af klubber under DS. Undtagen hvis sejleren er frigivet til ”sejl selv”, hvor de så må sejle jf. de
gældende regler herfor.

Betaling af leje:
Lejen / jolleafgiften gælder for en sejlsæson og betales ved indsætning / overførsel til juniorudvalgets konto
senest 14 dage efter aftalens underskrift:
Konto i Danske Bank: Registreringsnummer: 3566 Konto: 3605760
I bemærkninger skrives: sejlers navn og medlemsnummer.

Lejerens underskrift (forældre): _________________________ Dato:___________
Juniorleders underskrift: __________________________________ Dato: __________

