Balatonfűzfői Horgász Egyesület
2021.évi körlevél
A körlevél csak a legfontosabb információkat tartalmazza, fontos,
hogy a faliújság híreit figyelemmel kísérjük, illetve a
http://www.fuzfohorgasz.hu weblapunkon is naprakész információk
vannak.
A horgásztanya területén beléptető és térfigyelő rendszer működik,
2021-ben is a belépőkártyákat a tagdíj befizetésével lehet aktiválni.
Április 1-ig még a 2019. évi aktiválással működnek, utána azonban
már csak a tagdíj befizetését követően használhatók.
Aki előbb kezdi a horgásztanya területének, használatát,
természetesen a befizetéseket azzal egy időben, vagy megelőzően
kell rendezni. A hajókat, csónakokat, kikötő helyen tartóknak a
befizetést február 5-ig kell megtenni.
A kapunyitót ki és belépéskor minden esetben a leolvasóhoz kell
tenni, akkor is, ha a kapu nyitott állapotban van, mert ha az nem
történik meg a kaput a következő ki, vagy be lépéskor nem lehet
nyitni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy belépéskor a saját hozzátartozókon és
vendégeken kívül, másokat beengedni szigorúan tilos. A kapunyitót
átadni másoknak, még családtagoknak is tilos!
A kapu lassan nyílik, a teljes nyitást és áthaladást követően még 12
másodpercig van nyitva, majd automatikusan záródik.
A területre behozott vendégek fizetési kötelezettségeit a tagnak kell
felszólítás nélkül teljesíteni. Előzetesen is van mód a díjak
rendezésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy azok a tagjaink, akik több
alkalommal hoznak vendégeket, vagy vendégeik önállóan jönnek,
részükre célszerűbb, ha éves belépőt, vagy vendég kapunyitót
vásárolnak.
A területre behozott vendégeknel egy óra benntartózkodás
térítésmentes.

A területen, és a kapun kívül a vasuti átjáróig, 25 km/ órás
maximális sebességgel lehet közlekedni.
A területen ügyelni kell a tisztaságra. A hajó-csónak és a
horgászhelyeket takarított állapotban kell elhagyni.
Dohányozni a teljes területen csak a kijelölt helyeken lehet!
A hajós csónakos, dohányos horgásztársaknak ajáljuk a vízi
járművön keletkezett csikkek összegyűjtését és a horgásztanyán
kirakott szeméttárolókban való elhelyezését.
A dohányzással és tisztasággal összefüggő eseteket kiemelt
szigorral kezeljük ami a tagsági viszony felfüggesztésével, súlyos
vagy ismétlődő esetben a tagsági viszony megszünésével járhat!
Tervezett rendezvényeink:
Rendezvényeinket hirdetőtáblán, honlapunkon, facebookon tesszük
közzé. A rendezvényeink nyilvánosak.
A rendezvények megtartása függ a vírushelyzet alakulásától. Pontos
dátumokat a rendezvény megtartása előtt 1-2 héttel közlünk.
Tervezünk több alkalommal klasszikus környezetrendezési napot,
tavasszal március ősszel november Szükség esetén tavasszal és
ősszel, további csoportos munkanapokat is szervezünk. Az
időpontokat a várható időjárás és a járványhelyzet függvényében egy
héttel előbb honlapunkon, faliújságon pontosítunk. 2019. évtől
bevezettük a tagsághoz kötődő 4 órás társadalmi munkát, aminek
teljesítése nem csak a meghatározott napokon lehetséges hanem egész
évben, a gondnoknőnél előre bejelentett időpontban. A munkát 2021ben is a 2019. évi szinten 3000 Ft értékben határoztuk meg mely
összeget a tagdíj befizetésekor beszedünk és a a teljesítéskor
visszafizetünk.
A 2021. évi árakat a befizetési időpontokat hirdetőtáblán,
honlapunkon. facebook zárt csoportunkon közzétesszük 2020.
november 30-ig.
.
A díjfizetésekre átutalással is van lehetőség, név és befizetési
rendeltetés megjelölésével, a Zirci Takarékszövetkezet Balatonfűzfői

Horgász Egyesület 73900102-11071998-as számlájára. A végleges
bizonylatolást a gondnoknál utólag lehet megtenni,illetve a fizetendő
összeget célszerű vele előre egyeztetni.
FONTOS!
A csónak és kabinhelyek befizetését legkésőbb február 28-ig kell
rendezni utána március 30-ig 25 %-os felárral, majd április1-től a
szerződés felmondásra kerül azt követően a fennmaradó tartozás
kifizetése után a vízi járművet el kell szállítani a területről a
további költségek elkerülése érdekében, a kabinhelyet kitakarított
állapotban kell átadni.
Az előző évi hajó, csónak, kabin helyek felmondási határideje a
bérlő részéről január 31 annak elmaradása esetén 6 hónapot
mindenképpen ki kell fizetni.
Átutalásos fizetés esetén is a szeződés megkötéséhez utólag fel kell
keresni irodánkat.
Új csónak és kabinhelyet Németh László elnökhelyettesnél, illetve
Varga Judit gondnoknál lehet igényelni. Hajók és csónakok vízre
tételéről legkésőbb május 1-ig kell gondoskodni. A kikötőmesterrel
külön egyeztetés alapján a vízre tételt és kisebb javításokat lehet
megbeszélni, illetve neki jelezni, ha a csónak a tárolón marad. A
kikötőmester kisebb-nagyobb javításokat is elvégez, de azokat a téli
időszakban már célszerű megrendelni.
A területen csak számozott vízi járművek eszközök tárolhatók.
A hajókat csónakokat csak engedéllyel lehet a területről ki, és
behozni.
Ügyeljünk a megfelelő csónaktárolás, hajó-csónak kikötésre. Minden
esetben szükséges a kikötéskor csillapító rugó használata és
folyamatosan gondoskodni kell a víz kimeréséről. A tárolón a
csónakokat a jobb helykihasználás érdekében fartükörrel kifelé kell
elhelyezni.
A csónakot lemosni sterimovval az első -3C fokos levegő beálltáig
lehet akkor az elfagyás veszélye miatt vezetékszakaszokat
víztelenítünk.
A házirendet és tanyarendet kérjük betartani. A vendégek
tevékenységéért a tag a felelős.
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