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SEURARETKIEN TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ
Johdanto
HKK:ssa järjestetään kahden kategorian melontaretkiä, toiset niistä ovat seuran järjestämiä ja osa jäsenten keskenään järjestämiä. Tämä toimintaohjesääntö koskee seuran järjestämiä melontaretkiä ja -vaelluksia.
Osallistumisoikeus
Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus osallistua seuran järjestämään melontatapahtumaan, mutta tapahtuman
vaativuustason perusteella voidaan asettaa tapahtumaan osallistumiselle tarpeellisia henkilön osaamiseen tai
jaksamiseen liittyviä kriteereitä.
Ennakkojärjestelyt
Seuran järjestämät melontaretket- ja vaellukset ovat johtokunnan hyväksymiä tapahtumia, joita varten on laadittu vastuuhenkilön toimesta turvallisuussuunnitelma.
Tapahtuman markkinoinnissa ja mainonnassa tulee antaa riittävät ja oikeat tiedot tapahtuman luonteesta, sen
sisällöstä, osallistujille aiheutuvista kustannuksista ja vaatimustasosta.
Ilmoittautuminen tapahtumaan
Tapahtumailmoituksessa kerrotaan mihin mennessä tapahtumaan on suoritettava sitova ilmoitus, mikäli sellainen edellytetään.
Osallistuminen valmisteluihin
Vaativien melontatapahtumien ja esim. kuljetustrailerin pakkaamisen kannalta on tarpeen, että kaikki matkaan
lähtevät henkilöt osallistuvat valmistelukokouksiin ja trailerin pakkaamiseen.
Melontatapahtuman johtaja
Vesiliikennelakiin sisältyy huviveneen päällikköä koskeva sääntely. Huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Veneen päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä. Päällikkö voi siten olla muukin henkilö kuin se,
joka venettä kuljettaa.
Melontatapahtumalle on seuran toimesta nimetty vastuuhenkilö. Tämä vastaa siitä, että turvallisuussuunnitelmaa noudatetaan ja tapahtuman sisältö vastaa ilmoitettua. Tällä perusteella on vastuuhenkilöllä lain
tarkoittama päällikköasema ryhmään nähden.
Pysyttäytyminen ryhmän mukana
Melontaryhmän toiminnallisuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että melonnan ennakkosuunnitelmaa noudatetaan. Ryhmästä ei ole hyväksyttävää jättäytyä tai muulla tavoin irtaantua ilman vastuuhenkilölle ilmoittamista.
Poistuminen tapahtumasta kesken
Tapahtuman osallistuja voi omalla vastuullaan poistua kesken ilmoittamalla asiasta tapahtuman vastuuhenkilölle, jolloin vastuu päättyy seuralta/vetäjältä. Poistumisen tulee tapahtua turvallisessa paikassa ja tarvittaessa niin, että ilmoituksella on toinenkin kuulija.
Poikkeaminen tapahtuman suunnitellusta sisällöstä
Tapahtuman ennalta ilmoitetusta/suunnitellusta reitistä tai suunnitelmasta voidaan poiketa vastuuhenkilön
päätöksellä, mikäli osallistujien turvallisuus tai jonkun osallistujan terveydentila sellaista vaatii.
Ulkopuoliset henkilöt
Ulkopuolisen henkilön on voidakseen osallistua melontaretkeen sitouduttava näihin seuraretkien toimintaohjesääntöihin, seuran turvallisuussuunnitelmaan ja yleisiin käytäntöihin. Seura ei vuokraa jäsenhintaan
kanoottikalustoa.
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Vakuutusturva
Seuralla on toiminnan vastuuvakuutus, mutta seura ei ole vakuuttanut erikseen melontatapahtuman osanottajia.
Muut kuin seuran jäsenet
Seura kannustaa yhteistoimintaan esim. muiden seurojen melojien kanssa. Seuran melontaretkiin saattaa
haluta osallistua myös esim. jäsenen ystäviä, puolisoita jne. Tällaisissa tilanteissa ryhmän vastuuhenkilöltä
on pyydettävä hyvissä ajoin osallistumislupa.
Osallistujalla tulee olla oma tarkoitukseen soveltuva vakuutusturva.
Ulkopuolisen henkilön osallistuminen seuran melontaretkeen voi muuttaa retken juridisen aseman seuraretkestä matkapalvelutuotteeksi. Tällöin voi tulee sovellettavaksi Laki matkapalveluyhdistelmistä,
14.12.2017/901, retken luonnetta arvioidaan lain ensimmäisen luvun 1. pykälässä.
Jäsenten oma toiminta
Jäsenten omat retket tai mahdollisten ulkopuolisten osallistujien kanssa eivät ole seuran järjestämiä retkiä.

