Sydkustens Sportdykarklubb
Regelverk giltigt från 2021
1.

Nyttjande av klubbens båtar
1.1.
För att framföra klubbens båtar krävs att båtföraren innehar lägst Förarintyg.
1.2.
Båtansvarig tillser att utbildning och genomgång av rutiner genomförs och
lämnar godkännande för de båtförare som får framföra båtarna.
1.3.
Påträffade fel eller uppkomna skador ska rapporteras till respektive
båtansvarig.
1.4.
Båt ska alltid bokas via klubbens bokningssystem innan nyttjande.
1.5.
Avgift ska betalas av samtliga deltagare.
1.6.
Avgift utgår ej för förare/medhjälpare som följer med, för att möjliggöra
dykning, men som ej själv dyker under utflykten.
1.7.
Klubbens aktiva medlemmar har förtur till båtdyk (ej stödmedlem).
1.8.
Vid dykutfärd är alla klubbens medlemmar välkomna att följa med i mån av
plats och för dyket nödvändig utbildningsnivå.
1.9.
Önskas båt hyras privat mer än en dag i följd, ska styrelsen alltid tillfrågas
innan båten hyrs.
1.10.
Vid privat hyra enligt ovan ska samtliga ombord betala avgift samt förbrukat
bränsle ska fyllas på då båten återlämnas.

2.

Nyttjande av klubbens utrustning
2.1.
Får enbart hyras av medlemmar för privat bruk.
2.2.
Ska alltid bokas via klubbens bokningssystem innan avhämtning.
2.3.
Avgift ska erläggas efter nyttjande enligt avgifter på hemsidan.
2.4.
Om något går sönder ska det felanmälas till ansvarig för KB. Mailadress på
hemsida.
2.5.
Återlämnas avsköljt och rent.
2.6.
Instruktörer som utbildar i klubbens regi får nyttja klubbens utrustning vid
utbildning om detta reglerats i avtal.

3.

Nyttjande av klubbens gasfyllningsutrustning
(Kompressor och utrustning för fyllning av O2)
3.1.
Luft får bara fyllas av medlem efter genomgång av ansvarig för KB.
3.2.
För att fylla oxygen krävs gasblandar-certifikat samt genomgång av ansvarig
för KB.
3.3.
Fyllning för utbildning eller “Provapå-dykning” i klubbens regi är avgiftsfri.
3.4.
För instruktörer som inte utbildar i klubbens regi, skall ett
Instruktörs-fyllningskort lösas för fyllning av luft.

4.

Nyttjande av klubbens bassängtider
4.1.
Endast tillgängligt för medlemmar, inklusive stödmedlem.
4.2.
Vid “Provapå-” Dykning / Fridykning / UV-rugby, behöver den som provar på
ej vara medlem.
4.3.
Får enbart nyttjas för utbildning och “Provapå” i klubbens regi, av instruktörer
knutna till klubben.

5.

Utbildning i klubben
5.1.
Styrelsen avgör och beslutar om vilka instruktörer som är knutna till klubben
och utbildar i klubbens regi.
5.2.
För att vara instruktör i klubben krävs medlemskap och att instruktören visat
engagemang och arbetat aktivt med förtroendeuppdrag eller som ledare i
klubben.
5.3.
Ett avtal ska upprättas mellan instruktör och klubben, vilket reglerar summan
klubben erhåller per kurs från instruktören.
5.4.
Instruktörerna förbinder sig att informera om klubbens verksamhet i samband
med utbildningar.
5.5.
På hemsidan finns enbart kontaktuppgifter till utbildningsansvarig.
Tillsammans ansvarar utbildningsgruppen, med instruktörer knutna till
klubben, för att planera in lämpliga utbildningstillfällen.
5.6.
För grundkurser ska medlemskap i klubben ingå i kursavgiften.

