Richard windsurfing club
iekšējās kārtības un drošības noteikumi
1. Uzņemties personīgu atbildību par savu uzvedību nodarbību laikā un atrodoties sekcijas
teritorijā, apzinīgi un godprātīgi apgūt sekcijas mācību programmas prasības, būt radošiem,
piedalīties sekcijas rīkotajos pasākumos.
2. Uzturēt kārtībā sekcijas vietu, par ievērotajām nekārtībām, konstatētajiem sekcijas
aprīkojuma bojājumiem ziņot instruktoram vai nomas darbiniekam.
3. Uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām, ar savu
rīcību netraucēt darbu pārējiem audzēkņiem, būt savstarpēji izpalīdzīgiem, pieklājīgiem,
iejūtīgiem, nepieļaut vardarbību.
4. Ievērot vindsērfinga sekcijas darbinieku un instruktora prasības.
5. Aizliegts atrasties uz ūdens bez glābšanas vestes.
6. Aizliegts peldēties un patvaļīgi atrasties uz ūdens bez trenera/instruktora atļaujas.
7. Vindsērfinga sekcijas teritorijā aizliegts smēķēt un lietot apreibinošās vielas – alkoholu,
narkotikas.
8. Saudzīgi izturēties pret savu un sekcijas inventāru.
9. Vindsērfinga sekcijā ierasties vismaz piecas minūtes pirms nodarbības.
10. Savlaicīgi ziņot sekcijas instruktoram par nodarbību kavējumu.
11. Es pilnībā apzinos un aptveru bīstamību, kas saistīta ar nodarbošanos ar ūdens sportu un
atrašanās uz ūdens bīstamību neatkarīgi no tā, vai tas notiek treniņbraucienu vai sacensību
laikā. Es zinu un piekrītu, ka, iesaistoties šādās sporta nodarbībās vai sacensībās, var tikt
apdraudēta dzīvība un fiziskā drošība. Vēl jo vairāk, es zinu un piekrītu, ka iepriekš minētā
bīstamība var apdraudēt jebkuru, kurš atrodas sacensību vai treniņu teritorijā, un var ietvert
vides apstākļus, tehnisko aprīkojumu, kā arī dabas un cilvēku radītus šķēršļus. Es apzinos,
ka zināmas kustības vai darbības ne vienmēr var paredzēt vai kontrolēt, un tātad no tām
nevar izvairīties vai tās novērst ar drošības pasākumiem.
12. Apņemas nepiestādīt pretenzijas “Richard windsurfing club” kluba treneriem un
instruktoriem, ja ir gūta trauma vai ir noticis negadījums uz ūdens.
13. Es saprotu, ka varu tikt atzīts par personiski atbildīgu sakarā ar miesas bojājumiem vai
īpašuma zaudējumu, kas nodarīts man piedaloties treniņos vai sacensībās un piekrītu pilnībā
tos atlīdzināt. Es piekrītu, ka “Richard windsurfing club ” kluba treneri un instruktori nenes
atbildību šajos gadījumos.
14. Apņemos atlīdzināt ekipējuma bojājuma izmaksas un segt remonta izmaksas.
15. Samaksas kārtībā  Jūs norēķināties ar instruktoru par pakalpojumu un dodaties pie nomas darbinieka
pēc kvītis (čeka).
16. Ja vēlas iznomāt ūdens moci vai kuteri, apliecinu ar šo, kad man ir tiesības vadīt šos transporta
līdzekļus un apzinos, kad par šiem pārkāpumie jūs var sodīt policija.
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