Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate statuut
Vastu võetud EKL RKK üldkoosolekul 27.04.2014
Kinnitatud EKL juhatuses 08.05.2014 protokoll nr 5
Kinnitatud EKL Volinike koosolekul 28.05.2014 protokoll nr 18
Üldsätted
1.

Käesolev statuut määratleb näitusega seotud ringikorraldajate ja stažööride rollid,
õigused ja kohustused.

2.

Ringikorraldajad on isikud, kes on positiivselt sooritanud atesteerimiseksami ja
kinnitatud EKL juhatuse poolt ringikorraldajate nimekirja.

3.

Stažöörid on isikud, kes on läbinud ringikorraldaja põhikoolituse, sooritanud positiivselt
põhikoolituse lõputesti, ent ei ole veel sooritanud atesteerimiseksamit ja töötavad ringis
ringikorraldaja abilisena.

4.

Ringikorraldaja ja stažöör, töötades EKL kalenderplaani kantud näitusel või ametlikul
üritusel esindab EKL-i.

5.

Ringikorraldajate ja stazööride töökordade arvestusperiood algab 1.jaanuaril ja lõppeb
31.detsembril.

6.

Aktiivsete ringikorraldajate nimekirjas püsimiseks peab ringikorraldaja töötama EKL
ametlikel näitustel kahe aasta jooksul vähemalt viis korda. Töökord läheb arvesse, kui
töötatakse ringikorraldajana, peasekretärina, toimkonna esimehe või aseesimehena,
kataloogi koostaja ja ringikorraldajate koordinaatorina ja näituse administraatorina.

7.

8.

Ringikorraldaja kaotab oma staatuse järgmistel juhtudel EKL juhatuse otsusega:
a.

isikliku avalduse alusel;

b.

EKL RKK eestseisuse ettepanekul.

Aktiivsete ringikorraldajate nimekirja tagasi pääsemiseks osaletakse tasuta ühel
ringikorraldajate koolitusel ning sooritatakse uuesti põhikoolituse lõputest.

9.

Ringikorraldajate nimekirja peab EKL RKK eestseisus.

10.

Aktiivsete ringikorraldajate nimekiri on avalikustatud EKL RKK kodulehel.

Ringikorraldaja kohustused
11.

Ringikorraldaja ja stažöör on kohustatud oma tegevuses järgima kehtivaid FCI ja EKL
normatiivdokumente ning EKL RKK nõudeid ja ettekirjutusi ringikorraldajate töö
kohta.

12.

Ringikorraldaja ja stažöör ei tohi hilineda üritusele ega lahkuda enne, kui ta on täitnud
kõik toimkonnaga kokkulepitud ülesanded ja endale võetud kohustused.

13.

Ringikorraldaja ja stažöör peavad kõiki osalejaid kohtlema võrdselt, viisakalt ja
lugupidavalt.

14.

Ringikorraldaja on kohustatud säilitama oma ringi näitusetulemusi kirjalikult vähemalt
60 päeva.

Ringikorraldaja õigused
15.

Ringikorraldajal on õigus keelduda töötamast ringis, kus on rohkem kui 80 eksponenti
ühel näitusepäeval. Juhul kui ringis on rohkem kui 80 eksponenti on vajalik
ringikorraldaja kirjalik nõusolek.

16.

Ringikorraldajal on õigus saada ürituse korraldajatelt eelnevalt kirjalikult kokkulepitud
majutust, toitlustust ja tasu.

17.

Tasuna välja makstav summa on minimaalselt 35 eurot päevas, üle 80 eksponendiga
ringis on lisatasu 0,44 EUR iga lisa eksponendi eest. Kokkuleppeliselt korraldajatega
võib tasu arvestada ka 0,44 EUR iga kataloogi kantud eksponendi eest ringis, milles
ringikorraldaja töötas.

18.

Kui ringikorraldajaga ei ole kokku lepitud teisiti, peab ürituse korraldaja tagama
mitmepäevasel või järjestikkustel päevadel toimuvatel näitustel majutuse, mis vastaks
järgmistele tingimustele:

19.

-

ringikorraldajad on majutatud kahestesse tubadesse;

-

ringikorraldajale peavad olema tagatud normaalsed (soe vesi) pesemistingimused.

Ringikorraldajal on õigus saada korraldajatelt eelnevalt kirjalikult kokkulepitult
transpordi kompensatsiooni:
-

ühissõiduki kasutamisel vastavalt esitatud piletitele;

-

isikliku auto kasutamisel minimaalselt 0.2 EUR/km.

20.

Stažööril on õigus saada ürituse korraldajalt tasuta kataloog ja toitlustamine.

21.

Stažööril on õigus saada ürituse korraldajalt kulude kompenseerimist ja tingimusi punkt
16 ja 17 alusel, kui ta töötab ringis ringiabilisena koos ringikorraldajaga, mitte ei
stažeeri.

22.

Ringikorraldajal ja stažööril on õigus esitada märgukirju näituse korraldamise,
toimkonna töö, kohtuniku käitumise ja näituse eeskirjadest kinnipidamise kohta või

koera/eksponendi esitaja kohta näituse toimkonnale, EKL RKK eestseisusele ja EKL
Juhatusele.
23.

Ringikorraldajal on õigus olla EKL RKK liige.

24.

Oma huvide kaitseks on ringikorraldajal ja stažööril õigus pöörduda EKL RKK
eestseisuse või EKL Juhatuse poole.

Kohustuste rikkumisest tulenevad sanktsioonid
25.

Kui ringikorraldaja on oma tegevuses eksinud FCI või EKL või EKL RKK nõuete
vastu, siis võib Ringikorraldajate Kogu eestseisus määrata ringikorraldajale sanktsiooni.

26.

Sanktsiooniga mittenõustumisel on ringikorraldajal õigus pöörduda EKL RKK
üldkoosoleku poole.

Ringikorraldajate koolitus
27.

Ringikorraldajaks saamisele eelnevale koolitusele pääsemiseks peab osaleja vastama
järgmistele nõudmistele:

28.

a.

vanus vähemalt 15 aastat,

b.

iseloomu ja füüsiliste omaduste poolest sobiv ringikorraldajaks,

Koolitamine
a.

Põhikoolitusi korraldavad EKL RKK või EKL liikmesorganisatsioonid koostöös
EKL RKK-ga.

b.

Põhikoolituse pikkuseks on vähemalt 10 tundi.

c.

Põhikoolitus lõppeb lõputestiga, mis loetakse positiivselt sooritatuks, kui ¾ testi
vastustest on õiged.

d.
29.

Täiendkoolitusi viib läbi EKL RKK koostöös EKL-ga.

Stažöör
a.

Stazööri staatuse saavad kõik, kes on sooritanud põhikoolituse lõputesti positiivselt.

b.

Kohustuslik on stažeerida vähemalt 5 (viiel) EKL kalenderplaani kantud näitusel
s.h ühel rahvusvahelisel näitusel 18 kuu jooksul.

Ringikorraldajate atesteerimine
30.

Nõudmised atesteerimisele pääsemiseks
a.

Stažöör on esitanud EKL RKK eestseisusele avalduse koos lisadega (stažeerimisi
tõendav leht ja 1 dokumendifoto).

31.

Atesteerimine
a.

Atesteerimiseksam sooritatakse EKL RKK eestseisuse esimehe poolt määratud
atesteerimiskomisjonile.

b.

Atesteerimiseksam loetakse positiivselt sooritatuks, kui ¾ testi vastustest on õiged.

c.

Atesteerimiseksamit saab sooritada kolmel korral.

d.

Juhul, kui ka kolmandal korral atesteerimiseksamit ei sooritata, tuleb uuesti läbida
põhikoolitus ja stažeerimised.

e.

Atesteerimiskomisjon koostab atesteerimisprotokolli ja esitab selle EKL RKK
eestseisusele, kes esitab atesteerimiseksami sooritanud ringikorraldajad EKL
Juhatusele ringikorraldajate nimekirja kinnitamiseks.

f.

Atesteerunud ja EKL juhatuse poolt ringikorraldajate nimekirja kinnitatud
ringikorraldajal on õigus töötõendile, mille saamiseks peab ta esitama digitaalsel
kujul dokumendifoto EKL RKK eestseisuse esimehele.

