
PORIADOK  KROJÁRNE FOLKÓRNEHO SÚBORU TURIEC 

 
 

I. Kroje FS Turiec sú uložené v krojárni a využívajú sa výhradne pre potreby FS Turiec. 
 
II. Je nutné, aby všetky súčasti kroja boli označené „PRIDELENÝM ČÍSLOM“, ktoré sa 

zhoduje s vešiakom /ak obuv tak s vrecom/, na ktorom sú zavesené. Toto číslo pridelí 
krojár členovi FS Turiec spolu so súčasťami kroja, ktoré musí člen FS Turiec týmto číslom 
označiť tak, aby nedošlo k znehodnoteniu. Neoznačená časť kroja sa bude pokladať za ním 
nepoužívanú a môže byť pridelená inému členovi FS Turiec. 

 
III. Ak krojár neurčí inak, tak kroje na vystúpenie vydáva zásadne on. Ak člen FS Turiec 

potrebuje na vystúpenie časť kroja iného člena FS Turiec, je povinný to nahlásiť krojárovi. 
Po krojárovom súhlase je člen FS Turiec povinný zapísať všetko do evidenčného zošita tak, 
že vyplní uvedené kolónky.  

 
IV. Od okamihu prebratia kroja až po jeho vrátenie je za kroj zodpovedný člen FS Turiec. Je 

preto nutné každú vzniknutú závadu hlásiť okamžite krojárovi. V ostatnom čase za kroj 
zodpovedá krojár. 

 
V. Po návrate z vystúpenia je každý povinný kroje vybaliť a vrátiť na miesto, ktoré je 

viditeľne označené. Ak toto pre vážny dôvod nemôže urobiť sám, musí sa dohodnúť s 
osobou staršou ako 18 rokov, ktorá je za vybalenie jeho krojov zodpovedná! 

 
VI. Používanie krojov na účely nesúvisiace s vystúpením FS Turiec je možné len so súhlasom 

vedúceho súboru. O používaní krojov tohto druhu musí byť upovedomený krojár, ktorý je 
oprávnený kroje pre tento účel vydať. Krojár je potom povinný dohodnúť spôsob vrátenia. 
Pri každom zapožičaní krojovej súčasti na účely nesúvisiace s vystúpením FS Turiec, je 
nutné, vypísať tlačivo o prebratí hmotnej zodpovednosti, ktoré ostáva v krojárni. 

 
VII. Pri vypožičiavaní krojov, krojových súčastí a ostatných vecí v krojárni členom iných 

zložiek, či dokonca nečlenom FS Turiec platí bod VI. 
 

VIII. Prechovávanie osobných vecí, iných vecí a vecí do krojárne zjavne nepatriacich je možné 
len so súhlasom krojára a vedúceho súboru. 

 
IX. Je zakázané znehodnocovať rekvizity a veci v krojárni sa nachádzajúce, pričom za 

znehodnocovanie sa považuje aj voľne pohodená časť kroja. 
 

X. Porušenie poriadku bude po konzultácií s vedúcim súboru trestané. 


