Reglement for Køge Sejlklubs sejlerskole

Sejlerskolen gennemfører undervisningen efter følgende retningslinjer:
Ledelse
Sejlerskolen er organiseret med en sejlerskoleleder, instruktører og bådsmænd, der udfører ulønnet arbejde i sejlerskolen for Køge Sejlklub KJS.
Instruktører
Når undervisningen finder sted, skal instruktørens instruktioner og vejledninger følges
såvel til søs som på Land. Instruktøren kan aflyse sejladsen, hvis det skønnes, at vejret
ikke er egnet til praktisk undervisning. Der sejles ikke i vindstyrker over 10 m/s.
Forsikringsforhold
Instruktører og andre, f.eks. bådsmænd der virker for klubben, er dækket af en kollektiv
forsikringsaftale gennem Dansk Sejlunion.
Elever er ikke omfattet af klubbens forsikringer.
Elever
•!

Eleverne skal være medlemmer af Køge Sejlklub.

•!

Eleverne deltager i undervisningen på eget ansvar, både til søs og på land. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for klubben, ledelsen eller sejlerskolens instruktører.

•!

Alle elever skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen, gebyrets størrelse
fastsættes af klubbens bestyrelse.

•!

Undervisningen foregår i besætninger i klubbens skolebåde, og ved sæsonens start
sammensættes besætningerne, der består af 2 til 3 elever og en instruktør.

•!

Der sejles en gang om ugen fra maj til september med sommerferie i hele juli måned
eller efter aftale i de enkelte besætninger.

•!

Afbud skal meldes i god tid til instruktøren.

•

Eleverne skal under sejladserne altid bære redningsvest og under færden om bord
altid bære fodtøj med en blød skridsikker sål.

•!

Bådens taske med sikkerheds- og navigationsudstyr skal med i båden under sejlads.

•!

Der skal føres logbog før og efter hver sejlads. Tidspunkter for afgang og ankomst,
telefonnummer på en telefon der er ombord, skipper, elever, vindstyrke og gennemførte øvelser.

•!

Alle elever skal deltage ved både forårs- og vinterklargøring som en integreret del af
undervisningen.

•!

Såfremt en elev udviser en opførsel eller mangel på interesse, der vanskeliggør undervisning og samarbejdsklimaet, kan instruktøren via skolelederen indstille til bestyrelsen, at eleven udelukkes fra undervisningen.

•!

Det er ikke tilladt at indtage øl eller spiritus før eller under sejladsen.

•!

Alle elever har garanteret klubben om, at man ikke har sygdomme som kan give
kramper/anfald eller anden form for ukontrollerbar adfærd, mens vi er på vandet.

Bådene
Bådene skal rengøres og der skal ryddes op efter hver sejlads.
Er der mangler eller skader på båden, der ikke kan udbedres umiddelbart, skal der så
hurtigt som muligt gives besked til den næste besætning, der skal bruge båden, samt
bådsmand eller sejlerskolelederen.
Skolebådene kan, når de ikke benyttes til undervisning, udlånes til instruktører, bådsmænd og tidligere elever, der i klubben har bestået duelighedsprøven eller er godkendt
af klubbens bestyrelse.
Vedtaget af Køge Sejlklubs bestyrelse
Den 31.03.2016.

