
 
Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály Senior Klub Tagozatának  

Működési Szabályzata  
 

 
 
A Senior Klub a Gödi SE Kajak-kenu Szakosztály részeként működő, önállóan gazdálkodó, 

felnőttek részére szabadidő sport lehetőséget biztosító tagozat.  

 

1. Céljaink 
 

1.1 A vízi sportot, vízitúrázást kedvelő embereknek lehetőséget és eszközöket biztosítani a 

szabadidős tevékenységre. Senior Klub eszközállományának (hajók és kiegészítők) bővítése, 

megújítása, valamint a telephely fejlesztése az alsógödi Duna parton, a minél igényesebb sza-

badidő sport céljából. 

 

1.2 Kialakítani egy olyan közösséget, amely az evezésen kívül, szívesen vesz részt más jelle-

gű sporteseményen, kiránduláson, vízparti társasági rendezvényen, együttműködik a Belépés 

Családostul programsorozattal, segíti a Göd Kupa szervezését, lebonyolítását. 

 

1.3 A tagság védi a természetet és részt vesz a környezetvédő társadalmi munkákban, a társa-

dalmi felelősségvállalás szellemében, valamint a Kajak-kenu Szakosztály érdekeit szolgáló 

tevékenységekben. 

 

2. A tagság feltételei 
 

2.1 Betöltött 18. életév, vízi sportra alkalmas egészségi állapot.  

 

2.2 Stabil úszástudás folyó vízben is, melyről a tag a felvétel alkalmával nyilatkozik. 

 

2.3 A Hajózási Szabályzat ismerete és betartása. A tag saját felelősségére, motoros kísérő hajó 

nélkül, száll vízre. Gondoskodik a saját és vele utazók biztonságáról a Hajózási Szabályzatnak 

megfelelően.  

 

2.4 A tagsági díj pontos fizetése. A befizetést átutalással kell teljesíteni a Dunakanyar  

Takarékszövetkezet 64700052-30200069-00000000 számú, „Gödi SE Senior Klub” nevű 

számlára.  

2.4.1 A tagdíj új belépő esetén évi 25 000 Ft, melyet a belépéskor kell megfizetni.  

2.4.2 Folyamatos tagság esetén, a második évtől a tagdíj évi 20 000 Ft, melyet az adott év  

április 15-ig kell megfizetni.     

2.4.3  A tagság egy évre, előre bejelentve, felfüggeszthető. Ez esetben nem kell tagdíjat  

fizetni, de a tagság folyamatosnak tekintendő. A felfüggesztés alatt a tag nem használhatja a  

Senior Klub eszközeit.  

 

2.5 A szakosztály tulajdonát képező eszközök állagánk megőrzése. 

 

2.6 Etikus viselkedés a Gödi Sportegyesület tagjaival, alkalmazottaival szemben. A jelen Mű-

ködési Szabályzatban leírtak betartása. 

 

 



 

Működésünket biztosító feltételek, szabályok 
 

3. Hajók, eszközök 
 

3.1 A Senior Klub által vásárolt hajók és egyéb eszközök a Kajak-kenu Szakosztály tulajdonát 

képezik. Ha a tagok is felajánlanak hajót, és ha befogadja a Senior Klub, akkor a felajánló 

cserébe egy éves tagdíj mentességet kap. 

 

3.2 A hajó állomány indán kenuból; portya-, tengeri- és versenykajakból; kielboatból áll. A 

részletes lista a leltári nyilvántartásban található.  

 

3.3 A hajók sorszámmal vannak ellátva, mely kötelező kelléke a csónakházi tárolásnak és a 

vízi közlekedésnek. Továbbá a hajókon „SENIOR” felirat van, a könnyebb megkülönböztetés 

céljából. 

 

3.4 A tagok maguk gondoskodnak – a méretüknek megfelelő – evezőről és mentő mellényről. 

A Senior Klub csak korlátozott számban és választékban tud evezőt és mentő mellényt bizto-

sítani. 

 

3.5 Vízi túrázáshoz vagy egyéb rendezvényhez hajó szállító vonta áll rendelkezésre, melyet a 

vezetőséggel egyeztetett időpontban lehet használni.  

 

4. Vízi telep és hajók használata 
 

4.1 Öltözési és tisztálkodási lehetőség áll rendelkezésre a sportházban. Ruha és érték megőr-

zés nem biztosított. 

 

4.2 Lehetőség van a kajak szakosztály edzőtermének használatára, az edzőkkel előre egyezte-

tett időpontban. 

 

4.3 A Senior hajókat elsősorban a tagság használhatja. Alkalomszerűen, a Senior taggal 

együtt, a hozzá  tartozó vendég is használhatja az eszközöket. 

 

4.4 Amennyiben a Senior tagság éppen nem használja a hajókat, akkor Szakosztály tagjai is 

használhatják azokat. 

 

4.5 A Senior Klub eszközeit a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A hajó állagá-

nak megőrzése minden tag kötelezettsége. A nem rendeltetésszerű használat miatti kárt, a 

károkozó tagnak kell megtérítenie. A hajóba történő ki- és beszállásnál ügyelnek arra, hogy ne 

történjen felütközés, különös tekintettel a kajak kormánylapátokra. 

 

4.6 A hajót a kijelölt tárolóhelyről a tagság maga helyezi vízre, és használat után tiszta álla-

potban helyezi vissza. Az elhelyezés ügyében a csónakmester utasításai a mérvadók. 

 

4.7 A tagok a saját felelősségükre szállnak vízre motoros felügyelő kísérete nélkül. Kötelező-

en betartják a Hajózási Szabályzatot. 

 



4.8 A vízi telep május 1 -től október 30-ig naponta 10-18 óra között tart nyitva. Július és au-

gusztus hónapban a meghosszabbított nyitva tartás 20 óráig tart. A csónakházból felvett esz-

közöket a zárási időponthoz alkalmazkodva kell visszavinni. 

 

4.9 A csónakházon kívül tárolt hajókat a szezonon, ill. a nyitvatartási időn kívül is lehet hasz-

nálni. Ez esetben különösen fontos az „Edzésnapló” kitöltése. 

 

4.10 A vízi telepről elvitt hajókért, eszközökért az azt felvevő Senior tag felel. A hajók és 

eszközök vízi telepre történő visszajuttatása is a felvevő tag kötelessége. 

 

4.11 A hajók alkalmasak a dunai evezésre, de stabilitásuk, műszaki állaguk különböző. A tag 

felelőssége a vízbiztonsági képességeinek és úti céljának megfelelő hajó kiválasztása, és indu-

lás előtt a műszaki állapotának ellenőrzése. Előfordulhat repedés, ülés kimozgás, kormányla-

pát sérülés és egyéb hiba. A sérült hajóval nem szabad vízre szállni.  

 

5. Közösségi tevékenység, etikai szabályok 
 

5.1 A szakosztály minden évben több programot szervez, melyet önkéntes munka keretében 

végez, ill. adódnak kritikus helyzetek (pl. árvíz), amikor hatékony segítségre van szükség. A 

tag vállalja, hogy évi legalább egy ilyen eseményben aktívan részt vesz. 

 

5.2 A Göd Kupa az év legjelentősebb helyi vízi sportrendezvény. A Senior tag támogatja a 

rendezvényt akár az előkészítésben, akár a lebonyolításban, ill. támogatók, szponzorok bevo-

násában. 

 

5.3 A klub tagjai együttműködnek a helyi választókörzet képviselőjével a Duna part rendjének 

és állagának megőrzése érdekében. 

 

5.4 A Senior tag vállalja, hogy alkalmazkodik a Kajak-kenu Szakosztály és ezen belül a 

Senior Klub rendjéhez. Tevékenységével és kommunikációjával hozzájárul a közösség jó hír-

nevének kialakításához. 

 

5.5 A Senior tag a szakosztály tagjaival, alkalmazottaival az általános közösségi normáknak 

megfelelő módon viselkedik, kommunikál. A tagság a vízi telepen önkiszolgáló módon hasz-

nálja a Senir Klub eszközeit, és csak azokat.  A csónakmester a rend fenntartására ügyel, és 

nem feladata a Senior tagok kiszolgálása. 

 

5.6 A Szakosztály vezetése, és alkalmazottai - edzők és a csónakmester - felelősek a vízitelep 

rendjéért és működtetéséért. A Senior tagok a vízi telepet az ő útmutatásaik, instrukcióik alap-

ján használhatják.  

 

6. Adminisztratív szabályok 
 

6.1 A Senior tagok a Gödi SE Kajak-kenu Szakosztály tagjai, akikre vonatkoznak a GSE mű-

ködési szabályzatában lefektetett jogok és kötelességek. 

 

6.2 A vízi telep, a hajóállomány, illetve egyéb felszerelés használata a Senior tagnyilvántar-

tásban szerepléshez, ill. tagsági igazolványhoz van kötve, amelyet evezés előtt a csónakmes-

ternek fel kell mutatni. 

 



6.3 A vízre szállás előtt az „Edzésnaplót” pontosan ki kell tölteni (hajószám, név, úti cél, in-

dulás és érkezés időpontja, aláírás). Ez esetben érvényesíthető a Hajózási Szabályzat sporto-

lókra vonatkozó előírása.  

 

6.4 Vízi túrázás esetén a Hajózási Szabályzat kézi hajtású hajókra vonatkozó szabályai a 

mérvadóak. A szükséges kellékekről a tagság maga gondoskodik (mentő mellények, kötél, víz 

kimerő, lámpa). 

 

6.5 Az éves tagdíjat április 15-ig kell befizetni. Ez esetben május 1-re, a szezon kezdetére a 

tag nyilvántartásba kerül, és használhatja a hajókat. 

 

6.6 Új tag július 31 utáni belépéssel az éves díj felét fizeti. 

 

6.7 A hajók használata néhány órás ill, egy napos programra vonatkoznak. Ezt kell regisztrál-

ni az „Edzésnaplóban”. A hosszabb időre történő elvitelt elő kell jegyezni, és a Senior Klub 

vezetőjével egyeztetni kell.  

 

 

7. A vezetőség feladata 
 

7.1 A tagdíj beszedése, kezelése, azzal naprakészen való elszámolása. 

 

7.2 A tagok igényeit és az amortizációt figyelembe véve a hajópark bővítése. 

 

7.3 Az evezés feltételeinek biztosításához szükséges egyéb segédanyagok beszerzése. 

 

7.4 A hajópark és egyéb eszközök javíttatása. 

 

7.5 A hajószállító utánfutó vizsgáztatása. 

 

7.6 Aktív kapcsolattartás a Kajak-Kenu Szakosztály vezetőségével, illetve a Senior tagokkal. 

 

7.7 A vezetőség a feladatát önkéntes munka formájában végzi. 

 

 

8. Egyéb megállapodás 

 

8.1 Az alakuló taggyűlésen a tagok 50 főben maximalizálták a taglétszámot. Azonban a hajó-

park bővítésével a taglétszám növelhető. 

 

 

 

Göd, 2017. március 5.  

 

 

        Barazutti László 

        Senior Klub vezető 


