Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů
Vyhláška Hlavního kapitanátu vodních skautů č. 6/2009,
kterou se upravují další práva a povinnosti krajských kapitánů

1. Úvodní ustanovení
(1)

V souladu s Organizačním řádem a systemizací Junáka a Řádem vodních
skautů upravuje tato vyhláška další práva a povinnosti krajských kapitánů
vodních skautů (dále jen VS), které nejsou přímo obsaženy v uvedených
předpisech.

(2)

Způsob ustavení a ustavující orgán určuje Řád vodních skautů. Krajský kapitán
podává neprodleně Hlavnímu kapitanátu vodních skautů (dále jen HKVS)
zprávu o každém Krajském srazu kapitánů ve svém kraji a o každém výsledku
voleb na volebním Krajském srazu kapitánů.

2. Poslání krajských kapitánů VS
(3)

Posláním krajských kapitánů VS je poskytovat metodické, výchovné, vzdělávací
a organizační zázemí podřízeným jednotkám Sítě VS, ale i případným dalším
jednotkám mimo Síť VS příslušného kraje. Posláním krajských kapitánů je dále
zastupovat jednotky Sítě VS v příslušné Krajské radě Junáka a také příslušný
junácký kraj v HKVS tak, jak určuje Organizační řád a systemizace Junáka a
Řád VS. Funkce krajského kapitána není funkcí čestnou ani emeritní.

(4)

Krajský kapitán VS zastupuje vodní skauty vůči státní správě a samosprávě
svého kraje.

3. Práva krajských kapitánů VS
(5)

Krajský kapitán VS podává návrhy na vodácká vyznamenání a ocenění
v souladu s předpisy na jejich udělování.

(6)

Krajský kapitán VS má právo účastnit se kteréhokoliv zasedání HKVS.
Doporučuje se účast alespoň na třech zasedáních HKVS ročně.

(7)

Krajský kapitán má právo podávat HKVS návrhy na změny zejména v oblasti
vodácké činnosti Sítě VS a jejich jednotek.

(8)

Krajský kapitán má právo navštěvovat tábory jednotek Sítě VS příslušného
kraje a kontrolovat zejména dodržování bezpečnostních pravidel při činnosti na
vodě.

4. Povinnosti krajských kapitánů VS
(9)

Krajský kapitán VS dohlíží zejména na dodržování ustanovení čl. 12, písm. c)
Řádu VS (povinnost složení kapitánské zkoušky u vedoucích vodních

výchovných jednotek).
(10) Krajský kapitán VS zodpovídá za jmenování vůdců příslušných vzdělávacích
akcí VS a předsedů zkušebních komisí příslušných zkoušek VS ve svém kraji.
Další pravidla konání vzdělávacích akcí VS a zkoušek stanoví Řád pro
vzdělávání činovnic a činovníků Junáka a vyhláška HKVS. V oblasti vodáckého
vzdělávání krajský kapitán VS úzce spolupracuje s příslušným zpravodajem
HKVS.
(11) Krajský kapitán VS podává na začátku kalendářního roku (zpravidla na vyzvání
HKVS) zprávu o oddílech a přístavech VS ve svém kraji a o těch ostatních
oddílech Junáka, které se částečně zabývají vodáckým programem. Tato
zpráva je součástí povinné Výroční zprávy KVS. Krajský kapitán podává
průběžné informace o činnosti jednotek Sítě VS na každém Ústředním srazu
kapitánů.
(12) Krajský kapitán VS informuje HKVS a Síť VS o vodácky zaměřených akcích
pořádaných v příslušném kraji, zejména o akcích Junáka. Tyto akce jsou
zařazeny do Kalendáře akcí VS.
(13) Krajský kapitán VS podává HKVS zprávy o veškerém dění mezi vodními skauty
ze svého kraje (např. prostřednictvím krajského dopisovatele) do příslušných
vodáckých částí skautských časopisů.
(14) Styk s HKVS udržuje krajský kapitán VS osobně či cestou organizačního
zpravodaje, případně výchovných zpravodajů v oblasti vodácké výchovy a
vzdělávání.
5. Závěrečná ustanovení
(15) Toto znění Vyhlášky bylo schváleno Hlavním kapitanátem vodních skautů dne
7. 10. 2009 a potvrzeno usnesením Ústředního srazu kapitánů ze dne
18. 10. 2009. Vyhláška vstupuje v platnost dne 1. 1. 2010. K tomuto dni se
zrušuje dosavadní znění Statutu krajských kapitánů.
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