Provozní řád skladu
Přístup do skladu:
Do skladu mají přístup skladníci a další oprávněné osoby (padákový technik a předseda), při
provozu jen skladník nebo jím pověřená osoba. Ostatním je přístup do skladu povolen jen
v doprovodu skladníka.

Vydávání parašutistického materiálu:
Materiál je vydáván od začátku provozu až do odjezdu na poslední výsadku. Jakýkoli para
materiál, který opustí sklad, musí být zapsán v knize. Rezervace padáku je na jméno
parašutisty (ne instruktora, platí pro všechny mimo ZV) a na výzvu instruktora si jej
vyzvedne, nejpozději maximálně 10 min po začátku provozu. Jinak rezervace propadá.
Rezervovat je možné jen jeden padák. Při zapůjčení si přebírající zkontroluje kompletnost
padáku. Po vydání materiálu za něj přebírá hmotnou odpovědnost přebírající (parašutista
nebo u ZV instruktor) a to i při manipulaci druhými osobami. Padáková technika se vrací
v čistém, kompletním a neporušeném stavu. V případě nekompletnosti budou finanční sankce
vedeny proti vracejícímu (měl se přesvědčit při přebírání, že padák je kompletní). Je-li padák
vracen v rozbaleném stavu, musí být šňůry smotány do nekonečného řetězu. Padák
nezabalený podle platných předpisů musí být vrácen viditelně rozbalen. Případnou závadu je
nutné při vrácení ohlásit. Výtažný padáček se při skladování nechává vždy mimo kapsičku.
Při poškození nebo odcizení kompletu bude vyžadována adekvátní finanční náhrada, určena
dle stáří materiálu.

Zacházení s padákem:

 Padáky se smí přepravovat pouze v brašně.
 K balení používat pod postroj balící dečku
 Při znečistění očistit obal, případně i vrchlík
 Mokrý vrchlík nechat proschnout
 Před balením s vrchlíku vytřepat nečistoty
 Při skončení provozu vypnout zabezpečovací přístroj
 Padák nesmí být zbytečně vystavován slunečnímu záření
 Při přenášení kompletu netáhnout jakoukoli část po zemi
Při nedodržení výše uvedených bodů může být uložena pokuta až do výše 1.000 Kč a
znemožněno další půjčování padákové techniky.

Podmínky půjčení parašutistického materiálu na mimo brněnské provozy:







Není plánován provoz AK Brno nebo s tím souhlasí výbor para
Budou dodrženy podmínky pro zacházení s para materiálem
Určen termín vrácení, pokuta za nedodržení – 100 Kč/den, v případě provozu 500Kč/den
Při půjčení i vrácení se přesvědčit, že u padáku je příslušenství a všechny doklady v
pořádku
Případnou náhradu škody poškozeného nebo ztraceného materiálu řeší výbor
Při vrácení je nutné vyplnit lístek o provedených seskocích ( a to i v případě, že nebyl
seskok proveden) a odevzdat skladníkovi. Při zjištění vyplnění nepravdivých údajů bude
uložena pokuta 1.000,-Kč

