
P R O V O Z N Í   Ř Á D 
Radioklubu OK2KOJ p ři VUT v Brn ě, z. s. 

 
 
1. Příchody a odchody se hlásí na vrátnici. Členové po dobu svého pobytu v klubovně 

ponechávají na vrátnici svůj členský průkaz. Návštěvy na vrátnici předloží při příchodu 
občanský průkaz. 

2. Při odchodu z klubovny je nutné vždy zavřít všechna okna. 

3. V prostorách Radioklubu je zakázáno kouření, konzumace tvrdého alkoholu a užívání 
drog. 

4. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do instalovaného technického vybavení Radioklubu bez 
předchozího souhlasu předsedy nebo vedoucího operátora, mimo havarijní situace. Jedná 
se zejména o vysílací pracoviště KV a VKV, anténní svody a systémy vč. přepínačů a 
tunerů, koncové zesilovače, zdroje, ovladače rotátorů, počítače KV a VKV pracoviště, 
internetový switch, paketový uzel.  

5. Internetové připojení Radioklubu se řídí pravidly provozu poskytovatele připojení. 
Využití sítě k jiným než vzdělávacím, vědeckým a výzkumným účelům je zakázáno. Přes 
počítačovou síť Radioklubu nesmí být umožněn přístup k internetu neautorizovaným 
osobám. 

6. Veškerá radioamatérská spojení uskutečněná na značku Radioklubu je třeba zapisovat do 
staničního deníku. Použití vysílacích zařízení a anténního systému Radioklubu pro spojení 
na soukromou značku povoluje vedoucí operátor.  

7. Výpůjčky jsou evidovány v knize výpůjček. O výpůjčce vybavení Radioklubu rozhoduje 
předseda, v případě vybavení, které má Radioklub sám vypůjčené, rozhoduje osoba 
odpovědná za tuto výpůjčku. 

8. Člen, který způsobil škodu na vybavení nebo zařízení Radioklubu, příp. ztratil nebo 
poškodil zapůjčené zařízení, uhradí vzniklou škodu ihned, nejpozději však do 14 dnů od 
vzniku škody. 

9. Klíče ke klubovně a skříním jsou přidělovány předsedou. Klíče ke skladu a na střechu lze 
na vrátnici vydat pouze členům odsouhlaseným předsedou. 

10. Poštu adresovanou Radioklubu přebírá pouze pokladník nebo předseda. 

11. Jakékoliv zjištěné závady na vybavení, technickém zařízení nebo prostorách klubovny je 
třeba bez prodlení ohlásit předsedovi nebo vedoucímu operátorovi. 

 

 

V Brně dne 20. března 2014 


