
EESTI LAND ROVERI KLUBI SISEKORRA EESKIRI

Üldsätted

- Klubi ja tema liikmed juhenduvad oma tegevuses klubi põhikirjast ja kehtivast
seadusandlusest;

- Juhul kui mingi konkreetne tegevus/probleem ei kajastu otseselt põhikirjas või
seadusandluses, lähtutakse väljakujunenud headest tavadest;

- Klubi liige austab klubi sümboolikat ja lippu;

- Klubi liikmed peavad suhtuma klubikaaslastesse ja kolmandatesse isikutesse
tähelepanelikult ja heatahtlikult;

- Klubi liikmed peavad suhtuma säästlikult ümbritsevasse keskkonda;

- Klubi liikmetel on keelatud liikmekaardi edasiandmine või pantimine
kolmandatele isikutele;

- Klubi liige ei nimeta mitte kunagi oma sõidukit “Jeep’iks” (dzhiip);

Klubi vara kasutamine

- Klubi liikmed kohustuvad kasutama ühist vara heaperemehelikult ja sihipäraselt;
- Klubi liikmed kohustuvad klubi ruumides järgima tuleohutuse nõudeid, hoidma

puhtust ja  korda;
- Kõigil liikmetel on õigus tutvuda klubi poolt soetatud või viimasele kingitud

trükisega. Trükiseid kaasa ei laenutata.
- Hoolimatusest või pahatahtlikkusest põhjustatud kahju klubi varale kuulub

hüvitamisele kahjutekitaja poolt;

Loodushoiust

- Keelatud on klubi üritustel puude langetamine, murdmine, saagimine; prahiga
looduse reostamine, samuti prahi jätmine selleks mitteettenähtud kohtadesse;
metsloomade ja lindude elukeskkonna kahjustamine, vintsi kasutamine ilma
puukaitsevööta; auto pesemine veekogudes või nende kallastel; autoremonditööd
vabas looduses, v.a. vältimatu rikke kõrvaldamiseks;

- Kõikide organiseeritud automatkal osalejate poolt tingitud eeskirjade rikkumise
eest vastutab osaleva auto juht; matkadel kolmandatele isikutele tekitatud kahju
korvab samuti kahju tekitanud auto juht;

- Klubi liikmed on kohustatud  viima autoga kaasnevad ohtlikud jäätmed
(kasutatud akud, rehvid, õlid , jne.) selleks ettenähtud kogumiskohtadesse.

- Lõkke tegemisel ja lahtise tule kasutamisel järgitakse kehtivaid tuleohutuse
eeskirju;



Ühiskondlik tegevus ja klubi üritused

- Klubi liikmetel ei ole õigust üksikisikuna teostada PR-tegevust ega korraldada
mingeid klubi nimel toimuvaid üritusi ja kasutada klubi sümboolikat;

- Kõik avalikud üritused kooskõlastatakse klubi juhatusega;

- Klubi ei korralda rallisõite. Kõik organiseeritud automatkad teostatakse varem
planeeritud marsruudil ja kaardil tähistatud teedel.

- Sõidud teedeta maastikul kooskõlastatakse maaomanikuga/omanikega;

- Klubi üritused on hariva ja silmaringi laiendava iseloomuga;

- Organiseeritud matkades osalemine on lubatud ainult tehniliselt korras
sõiduvahendiga (vastavalt LE’s sätestatud nõuetele);

- Enda ja oma kaassõitjate turvalisuse eest vastutab iga juht isiklikult;

- Klubi ei võta endale vastutust klubiliikme või automatkal osalenu võimaliku
kahjutekitamise eest loodusele või muudele objektidele, kuna selline teguviis ei
vasta klubi taotlustele – arendada keskkonnasõbralikku ja keskkonnateadlikkust
kasvatavat autoturismi;

- Klubi ei võta endale vastutust klubi üritusel osalenud isikutele ja nende varale
tekkida võiva kahju eest;

- Matkadel osalejaid teavitatakse nii matka marsruudi kui kehtiva reeglistiku osas,
kaasates vajadusel matka planeerimisse kompetentsemaid inimesi;

- Klubi liige tarbib üritustel sõidust vabal ajal alkoholi mõõdukalt ja kaaskodanikke
mittehäirival viisil;

- Klubi liige käitub üritustel üldtunnustatud moraalireeglite kohaselt;

- Klubi liige suhtub sõbralikult ning abistab võimalusel iga teist Land Roveri Klubi
liiget, sealhulgas välisklubide liikmeid;

- Klubi liikme pahuksisseminemise korral kehtiva seadusandluse ja heade tavadega
ootab teda avalik hukkamõist ja vajadusel klubi ridadest väljaheitmine;

Käesolev sise-eeskiri jõustub allakirjutamise hetkest ja ei ole suletud
muudatustele/täiendustele.

Vastu võetud juhatuse koosolekul
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