Magyar Curling Szövetség – Kamaraerdei Curling Klub edzői eszköz
használati és tárolási iránymutatás

Az iránymutatás célja az MCSZ eszközeinek, értékeinek számontartása és annak megóvása. A
curling sportág fejlesztése céljából a Magyar Curling Szövetség eszközeit a lent leírtak
alapján biztosítja tagsága és partnerei részére.
1.

A szekrények elhelyezkedése és tartalma

Belső szekrény elhelyezkedése:
A belső szekrény a Kamaraerdei Curling Klub nézőterén a büfé előtt és a kanapé mellett
található. Jelenleg az eszközök az MCSZ szekrényében vannak elhelyezve.
Külső tároló elhelyezkedése:
A külső szekrény a kintit tárolóban a kertben van elhelyezve. Ez a tároló egy kulcsos
lakattal rendelkezik jelenleg.
Jogosultság:
A szekrényben található edzői eszközöket, segédleteket szabadon használhatja bárki saját
felelősségre. A használat előtt azonban a szekrényre kihelyezett eszközhasználati űrlap
kitöltése minden, az eszközt használó személy számára számára kötelező. Az
eszközhasználati űrlapra fel kell vezetni, hogy ki, mikor és mennyi időre vette igénybe az
adott eszközt- A kinti szekrény zárvavan egy kulccsal, melyet a belső szekrényben
találnak meg a felhasználók. A belső szekrény pedig számzáras, melynek kódja a
következő: az első magyar curling világbajnoki cím évszáma
Kérjük a felhasználókat, ügyeljetek rá, hogy a lakatot használat után biztosan zárjátok be.

Tartalma:
- videókamera
- timer (timing system)
- laser
- tablet
- laptop
- kamera állvány
- sliderek (csúszótalpak)

A Magyar Curling Szövetség tulajdonában álló további eszközök a kinti tárolóban kerülnek
elhelyezésre:
-

duct tape
gumiszalag

-

2.

babzsák
bukósisak
spárga

Eszközhasználati jogosultságok

A tárolóban található eszközök korlátozás nélkül használhatóak az alábbi programokhoz:
- MCSZ rendezésű versenyek
- MCSZ Iskolai Curling Program
- Curling College Program
- MCSZ rendezésű nyílt napok, sportág népszerűsítő rendezvények
- MCSZ rendezésű Média curling
- További válogatott és csapat edzések
Minden egyéb felhasználást megelőzően az Edzői Testületvezető írásos engedélye szükséges.
3.

Záradék
Jelen iránymutatást a Magyar Curling Szövetség Elnöksége az Alapszabály 6.§ (2)
bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szövetség Leltározási
Szabályzatának mellékleteként állapítja meg. Elfogadta a 2/2018 (V.08.) számú elnökségi
határozattal.

Budapest, 2018. 05.08.
..........................................
dr. Bukta Zsuzsanna
elnök
Magyar Curling Szövetség
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