Na temelju odredbi STATUTA J.K."LABUD"
dana 09. siječnja 2007.g. donesen je slijedeći

na sjednici Predsjedništva održane

P R A V I L N I K
O KORIŠTENJU ORMARIĆA
Član 1.
Svaki član kluba koji ostvaruje pravo na korištenje veza ima mogućnost korištenja
ormarića u za to predviđenom prostoru. Prednost imaju oni članovi koji su prije
izvršili plaćanje ormarića. Plaćanje ormarića vrši se temeljem računa izdanog od
strane kluba i to jednokratno. Sve dok nema zainteresiranih članova za korištenje
ormarića mogu se dati na korištenje ostalim članovima i dva ormarića. U momentu
kada se broj zainteresiranih poveća članovi koji koriste dva ormarića jedan moraju
vratiti klubu za zainteresirane članove.
Član 2.
Svi korisnici ormarića dobivaju karticu za ulaz u navedeni prostor i dužni su svoj
ormarić označiti imenom i prezimenom korisnika.
Član 3.
Cijena smještaja ormarića (ležarina) iznosi 20,00 kn mjesečno i korigirati će se
sukladno odlukama Predsjedništva.
Član 4.
Prema cijeni ormarića određuje se vremenski period bez naplate, odnosno ležarina
za ormariće neće se naplaćivati dok klub ormarić ne isplati korisniku.
Član. 5.
Ormarići se ne mogu svojevoljno:
- premještati
− bojati
− nadograđivati i sl.
Član 6.
Jako zapaljiva sredstva kao: benzin, acetoni, nitro razrzjeđivači i sl. Mogu se držati u
ormariću u manjim količinama do 3 litre ukupno.
Član 7.

Preporučljivo je da članovi zaključaju ormariće.
Član 8.
Klub ne snosi odgovornost u slučaju krađe ili drugih oštećenja.
Član 9.
Ugovor o korištenju ormarića biti će sastavni dio Ugovora o korištenju veza. Samim
tim u slučaju prestanka prava na korištenje veza prestaju i prava na korištenje
ormarića.
Član 10.
Pravo korištenja može se prenijeti samo na člana koji ostvaruje i pravo na korištenje
veza. Rješenje o prijenosu prava donosi Predsjedništvo, a na prijedlog nasljednika
odnosno stjecatelja.
Član 11.
Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Predsjedništvo kluba.
Član 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Predsjedništva kluba.

