Kuopion Pursiseura ry
Pirttiniemen venepaikkasäännöt

1. Pirttiniemessä on tarjolla sekä laituri- että talvisäilytyspaikkoja seuran jäsenten veneille.
2. Venepaikkaa voi hakea henkilö, joka on seuran varsinainen jäsen tai juniorijäsen. Venepaikkaa
haetaan seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella tai seuran toimistolta.
3. Venepaikan saamisen edellytyksenä on, että vene on katsastettu, vakuutettu ja merkitty seuran
rekisteriin.
4. Venepaikka nimetään jäsenelle henkilökohtaisesti yhdeksi kaudeksi kerrallaan.
5. Venepaikan perustamismaksu peritään porrastetusti veneen koon mukaan. Jos vene vaihtuu suurempaan, peritään maksua lisää hinnaston mukaisen erotuksen verran.
6. Venepaikan haltija on velvollinen ilmoittamaan seuran toimistolle välittömästi, jos veneen tiedoissa tapahtuu muutoksia tai haltija luopuu paikasta.
7. Venepaikka- ja katsastusmaksut on ehdottomasti suoritettava laskussa määrättyyn eräpäivään
mennessä.
8. Talvitelakoinnissa tulee noudattaa venepaikkatoimikunnan määräämiä paikkoja. Mikäli veneen todetaan olevan väärässä paikassa, tulee seura kehotuksen jälkeen siirrättämään veneen toiseen,
parhaaksi katsomaansa paikkaan venepaikan haltijan kustannuksella.
Mikäli vene telakoidaan muulloin kuin seuran järjestäminä yhteisnostopäivinä, asiasta tulee ilmoittaa etukäteen seuran toimistolle. Venepaikan haltijalla on myös ilmoitusvelvollisuus, jos vene jää
talvisäilytyspaikalle kesän ajaksi.
Purjeveneet telakoidaan maalla pääsääntöisesti mastot kaadettuina. Mastot on säilytettävä niille
osoitetuissa paikoissa. Telakointi takiloituna (masto pystyssä) on sallittu vain venepaikkatoimikunnan luvalla. Lupa on anottava 31.8. mennessä.
Mikäli talvitelakoinnin aikana on tarkoitus tehdä veneeseen suurehkoja korjauksia, tulee asiasta
ilmoittaa etukäteen venepaikkatoimikunnalle ja hakea töiden tekemiseen lupa seuran hallitukselta.
Veneen ja omistajan nimi tulee olla sekä veneessä että erikseen säilytettävissä varusteissa helposti nähtävissä talvitelakoinnin aikana.
Talvisäilytyspaikat on siivottava 15.6. mennessä. Myös pukit on poistettava.
9. Sähkön lyhytaikainen ja valvottu käyttö (esim. akkujen lataus) on sallittu, mutta jatkuva käyttö
(esim. lämmitys) on kielletty. Veneiden kunnostustöiden edellyttäessä suurempaa sähkön tarvetta
(esim. hitsaus), seurataan sähkön kulutusta kulutusmittarilla. Tällöin sähköstä peritään kulutuksen
mukainen korvaus.
10. Ylimääräisten laiturirakennelmien rakentamiseen ja säilyttämiseen on haettava venepaikkatoimikunnan lupa. Venepaikan haltija vastaa laiturin kannen kunnosta oman venepaikkansa kohdalla.
11. Veneen uudisrakentaminen Pirttiniemen tukikohdan alueella edellyttää hallituksen lupaa.

12. Laiturivedet on tarkoitettu veneiden pesuun (järvivesi). Vesitankkien täyttöön tarkoitetut juomavesipisteet on merkitty kyltein.
13. Seuran venepaikkoja ei saa käyttää liiketoimintaan.
14. Seuralla on oikeus ottaa venepaikka tilapäiseen käyttöön Pirttiniemessä järjestettävien tapahtumien ajaksi.
15. Venepaikan haltijalla on velvollisuus hoitaa vartiointivuoronsa Pirttiniemessä. Vartiointilista julkaistaan keväällä ja se tulee nähtäville Luotsi-toimintakeskukseen ja seuran jäsensivuille. Mikäli
paikan haltija ei pysty suorittamaan velvollisuuttaan ko. ajankohtana, hän voi:
a. vaihtaa vuoroa toisen jäsenen kanssa. Vaihto on merkittävä vartiointilistaan sekä vartiointipäiväkirjaan.
b. sopia, että joku toinen seuran jäsen hoitaa hänen vuoronsa. Vaihto on merkittävä vartiointilistaan sekä vartiointipäiväkirjaan.
16. Kun seuran jäsen hakee ja vastaanottaa venepaikan Pirttiniemessä, sitoutuu hän samalla noudattamaan näitä sääntöjä.
Mikäli venepaikan haltija ei noudata sääntöjä tai hän niitä rikkoo, katsotaan jäsenen menettäneen
oikeutensa venepaikkaan seuraavalle veneilykaudelle Pirttiniemessä.

