Vnitřní směrnice Spolku Poustevník
(Poustevník z.s., Tuřanka 217/18, 62700, Brno – dále jen Spolek)
§ 1) Bezpečnostní předpisy : Mimo stanovami předepsaných bezpečnostních opatření a
předpisů jsou účastníci tréninků či akcí Spolku povinni dodržovat toto:
a-

V zájmu zachování vlastního i cizího zdraví je třeba provést před nácvikem a před
vystoupením důkladnou tělesnou a divadelní (mluvnickou) rozcvičku.

b-

Zranění by se měla ošetřit. Za tímto účelem musí být přítomná lékarnička s
odpovídajícím vybavením.

c-

Před vystoupením je nutné absolvovat povinný odpočinek (spánek). Opice, draci a
okenní otvory jsou nepřípustné!!!

d-

Při nácviku je potřeba používat základních ochranných pomůcek, případně
ochranných pomůcek dříve dohodnutých či přiměřených možným rizikům
vyplývajícím z vykonávané činnosti.

e-

Členové jsou odpovědni za bezpečnost svého vybavení a jsou povinni jejich
nedostatky ihned odstranit. S polámaným vybavením je zakázáno trénovat či
vystupovat. Toto se týká především výzbroje,výstroje či ohňových pomůcek
(otřepené, uvolněné, nalomené,..).

f-

V zájmu ostatních se churaví členové tréninku aktivně neúčastní.

g-

Je zakázáno se účastnit vystoupení či tréninku pod vlivem alkoholu či jiné
návykové látky.

h-

Za jakékoliv porušení výše zmíněných bodů nese plnou odpovědnost každý
účastník tréninku či akce Spolku sám za sebe. V případě, že jeho nedbalostí
vznikne škoda na majetku Spolku či dojde k újmě na zdraví jiného účastníka
tréninku či akce Spolku, pak za to též nese odpovědnost.

i§ 2) Zájemce o členství
a-

Zájemce o členství musí podepsat Prohlášení zájemce o členství dříve, než se
aktivně zůčastní prvního tréninku či akce Spolku.

b-

Pro potvrzení vážného zájmu musí Zájemce o členství zaplatit předem členské
přízpěvky na celou zkušební dobu vyplývající ze Stanov a to ve výši poměrově
odpovídající aktuálním členským přízpěvkům a délce zkušební doby. Částka je
nevratná.

§ 3) Chování na vystoupeních či akcích
a-

Doba kostýmní povinnosti - Je-li doba kostýmní povinnosti daná, každý
z účinkujících členů musí tuto dobu dodržet. Tzn. před započetím doby kostýmní
povinnosti být připraven v kostýmu a zbaven veškerých viditelných nedobových
předmětů. Do civilu se smí převléci až po uplynutí této doby. Během doby
kostýmní povinnosti se v prostoru ležení nesmí vyskytovat žádné nedobové
předměty (ešusy, hliníkové lžíce, plastové kelímky, igelitové tašky, apod.). Civilní
věci musejí být ukryté tak, aby na ně nebylo vidět z žádného místa, kam může
vkročit civil. Všechny nepovolené předměty mohou být bez upozornění a bez
milosti odstraněny. Výjimku tvoří pouze předem schválené předměty (skupinové
přehrávací zařízení, stojan na zbraně, bezpečnostní ohrazení, apod.). Fotoaparáty a
jiná záznamová zařízení musí být uloženy v tašvicích či měšcích a pokud nejsou
aktuálně používány, nesmí být nikde vidět.

b-

Komunikace s prostým lidem – I prostý lid je lid, se kterým je třeba komunikovat.
S prostými lidmi (též civilové) je třeba vždy hovořit slušně a kultivovaně, bez
zbytečných vulgarismů. Není-li účinkující v dané situaci tohoto schopen, odkáže
dotyčného prostého člověka (civila) na jiného, odpočatějšího účinkujícího, nebo si
s ním sjedná schůzku na jinou dobu, vždy v přítomnosti sekundanta.

c-

Hlídání rolí – Nejen během vystoupení, ale během celé doby kostýmní povinnosti
je účinkující v jisté roli. Podle toho by měl také jednat, pohybovat se a své
chování tomuto přispůsobit. Tzn. v odění válečníka se mohu válet, plivat na zem a
být sprostý, avšak udržovat odstup od šlechty. V kostýmu šlechtice se musím
chovat jako šlechtic, tvářit se nad věcí, být „rytířský“.

§ 4) Urážky Patres Maximus jsou nepřípustné!!!
§ 5) Přestupky, neplnění povinností, vážná pochybení
a-

Za přestupek je považováno jakékoliv porušení stanov, bezpečnostních předpisů
či vnitřních směrnic.

b-

Opakované upozorňování o vykonávání nějakého přestupku, či neplnění
členských povinností, může být důvodem k vyloučení člena.

c-

Za vážné pochybení je považováno jakékoliv porušení stanov, bezpečnostních
předpisů či vnitřních směrnic nebo neplnění členských povinností či svěřených
úkolů, které mají pro Spolek či jeho členy vážné následky (finanční, na zdraví,
dobré pověsti, apod.). Vážné pochybení může být důvodem k vyloučení člena.

§ 6) Užívání inventáře Spolku
a-

Většina inventáře Spolku je umístěna v sídle Spolku nebo na místě k tomu
vyhrazeném, obecně známém (dále jen Sklad) či v prostorách určených
k pravidelným tréninkům.

b-

Je určen správce inventáře, který umožní vydání či navrácení inventáře do/ze
Skladu, má přehled o pohybu inventáře mezi členy spolku a má přehled o stavu
inventáře. Vede si o tom zjednodušené záznamy dle dohody, které jsou
k náhlédnutí. Správce inventáře upozorňuje na nutnost vyřazení či opravy

inventáře členy PM. Dále upozorňuje na nutnost úpravy Skladu tak, aby
vyhovovaly pro potřeby uskladnění inventáře.
c-

Pokud dojde k poškození či ztrátě inventáře běžným užíváním či kolektivní vinou
na trénincích či akcích Spolku, nápravu škody zajišťuje Spolek.

d-

Pokud dojde k poškození či ztrátě inventáře na trénincích či akcích Spolku
porušením bezpečnostních předpisů, vnitřních směrnic, stanov či je inventář
použit jiným způsobem, než ke kterému byl určen, pak je k odpovědnosti hnán
konkrétní člen (členové) a nese břímě nákladů na opravu či nahrazení inventáře na
svých bedrech. Forma nápravy je neodkladně konzultována s PM.

e-

Pokud si člen vypůjčí inventář pro vlastní účely, je plně odpovědný za případné
škody či ztrátu inventáře. Forma nápravy je neodkladně konzultována s PM.

§ 7) Odívání, výzbroj, výstroj, vybavení
a-

Každý aktivně působící člen je povinen si pořídit vlastní vybavení, ochranné
pomůcky a další doplňky nutné k naplňování poslání Spolku a to v čase nezbytně
nutném či dle domluveného harmonogramu. Některé vybavení lze po domluvě
půjčit z inventáře Spolku.

b-

Při pořizování věcí určených především k veřejným vystoupením je nutné
konzultovat tento záměr dopředu s Kostýmní komisí (dále jen KK). KK je
dobrovolná neformální část členů schválená Koncilem. KK radí v otázce výběru
materiálů, střihu, detailů, doplňků, historického období apod. v souladu se záměry
a směřováním Spolku.

c-

KK má právo zakázat použití nevhodného nebo dokonce nebezpečného oděvu,
výzbroje, výstroje či vybavení na trénincích a akcích spolku. KK případně radí,
jak nedostatky odstranit.

§ 8) Rady a připomenutí jiná, obecně prospěšná
a-

Bezpečnostní předpisy nechť jsou vyvěšeny viditelně v místě pořádání
pravidelných tréninků. Prohlášení zájemce o členství tamtéž.

b-

Lékarničky je třeba pravidelně kontrolovat, zda něco nechybí nebo neprošlo.

c-

Každou dílčí činnost ku prospěchu Spolku by si měl někdo vzít jmenovitě na
starost a převzít za ni odpovědnost.

d-

Když se ti nějaký návrh nelíbí, přijď s konkrétním protinávrhem, jinak nekritizuj.

