
 

Pravidla užívání chalupy Horolezeckého klubu Pardubice, z.s.  

1. Užívání chalupy 

1.1. Právo užívat chalupu mají tyto osoby: 

a) členové Horolezeckého klubu Pardubice (dále jen členové), 

b) hosté členů (dále jen hosté). 

1.2. Hosté mohou chalupu užívat pouze za přítomnosti člena, který je pozval. Za chalupu odpovídá člen. 

1.3. Hosté mohou užívat chalupu i samostatně, pokud to schválí výbor nadpoloviční většinou. Výbor se 

vyjádří po 7 dnech, žádost je třeba proto podat v dostatečném předstihu. Člen, který hosty pozval, jim 

chalupu musí otevřít, vysvětlit užívání a pravidla a nakonec i uzavřít. Za chalupu odpovídá člen. 

Skupina hostů nad 10 osob musí být zapsána v akcích na webových stránkách oddílu. 

1.4. Toto právo může být jmenovaným osobám kdykoliv odebráno rozhodnutím výboru HOK (dále jen 

výbor) a to z důvodu hrubého porušení těchto pravidel. 

2. Otevření a uzavření chalupy 

2.1. Právo otevřít chalupu mají všichni řádní členové HOK starší 18 let. Klíč si zapůjčí po domluvě 

s některým z klíčníků. Při předání si domluví i datum a způsob vrácení. 

2.2. Toto právo může být jmenovaným osobám kdykoliv odebráno rozhodnutím výboru, a to z důvodu 

hrubého porušení těchto pravidel. 

2.3. Klíčníky jmenuje výbor a jejich seznam je uveden na webu HOK. Klíčník odpovídá za evidenci 

svěřených klíčů a za to, že půjčuje klíče pouze osobám s právem otevřít chalupu. 

2.4. Každá osoba, která si zapůjčí klíč, musí být poučena o všech povinnostech spojených s otevřením 

a uzavřením chalupy a přebírá plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesplněním těchto povinností.  

2.5. Každá skupina uživatelů by měla mít zapůjčený vlastní klíč, aby mohla využívat chalupu nezávisle 

na ostatních skupinách. 

2.6. Poslední člen s klíčem při ukončení užívání uzavírá chalupu a odpovídá za splnění všech povinností 

s tím spojených. 

3. Povinnosti 

3.1. Zapsat se ihned po příchodu do „Knihy návštěv“ a domluvit se organizačně na užívání chalupy 

s ostatními uživateli, zejména na zamykání chalupy (přizpůsobit se osobám, které mají klíče od 

chalupy) a závěrečném úklidu. 

3.2. Umožnit užívání chalupy ostatním členům a hostům. 

3.3. Udržovat pořádek v chalupě i jejím okolí. Dodržovat noční klid. V nočních hodinách se veselit pouze 

uvnitř chalupy. 

3.4. Zaplatit příspěvky na energie a údržbu a zajistit zaplacení příspěvků od svých hostů. 

Příspěvek za osobu a noc: dospělí  děti do 15 let 

1) host ........................................................................ 100 Kč ....................................... 50 Kč 

2) člen .......................................................................... 60 Kč ....................................... 30 Kč 

3) osoba s brigádou a její děti ................................... 30 Kč ....................................... 15 Kč 

 zimní příplatek od 1.12. do 28.2. ........................ +30 Kč .......................................... - Kč 
Odpracovanou brigádou se rozumí min. 8 h ve prospěch HOK nebo chalupy za poslední rok. 

3.5. Před svým odchodem provést úklid místností, které užívala, a přispět dle domluvy k závěrečnému 

úklidu i za předpokladu, že chalupa není ještě zavírána. 

3.6. Před uzavřením chalupy provést všechny činnosti dle Pokynů k otevření a uzavření chalupy. 

3.7. Za hosty odpovídá člen, který je pozval. 

4. Zákazy 

4.1. Je zakázáno kouřit, používat otevřený oheň a jakékoliv elektrické vytápění v celém objektu chalupy! 

4.2. Je zakázáno nechávat v chalupě při ukončení jejího užívání jakékoliv potraviny a odpadky! 

5. Postihy 

5.1. Při zjištění vážného provinění nedodržením těchto pravidel bude rozhodnutím výboru osobě či 

skupině osob, která se provinila, odejmuto právo užívat chalupu na dobu 1 roku. 

5.2. Při zjištění poškození objektu chalupy a jejího zařízení bude navíc vymáhána na provinilé osobě, 

skupině osob či odpovědném členovi materiální nebo finanční náhrada. 


