PROVOZNÍ ŘÁD KLUBOVNY - NÁJEMNÍCI
1. Při pohybu mimo užívané prostory je nutné jej zamykat. Za případné ztráty věcí
neručíme.
2. Škody, závady a nefunkčnost zařízení se hlásí správci objektu.
3. V budově se přezouvá do přezůvek.
4. Dodržujte obecně platné normy, zejména bezpečnostní, hygienické a protipožární.
5. Platí přísný zákaz živé či reprodukované hudby a hlasité venkovní zábavy.
6. Je přísně zakázáno v celém areálu kouřit, užívat drogy či jiné omamné a návykové
látky.
7. Zákaz zvířat.
ODPAD:
1. V objektu se třídí odpad – papír, plasty, sklo, kov. Prosíme třiďte odpad důsledně a
efektivně! Sešlapávat PET lahve, krabice atp. Tetrapacky se třídí do plastu. Zbylý
odpad je likvidován jako komunální (směsný).
2. Koše jsou umístěny v klubovnách (směs, plast, papír) a kuchyni (směs, plast, papír,
kov, sklo).
3. Po skončení akce je uživatel objektu povinen vyprázdnit koše a vynést odpad do
kontejneru – plast, papír a sklo do kontejnerů u obchodního střediska Hruška, směs
do popelnice za klubovnou. Pokud jsou pytlíky použitelné, odpad jen vysypeme a
pytlík používáme dál.
4. Do každého koše kromě papíru dáme opět pytle – buď vrátíme vysypané anebo dáme
nové (pod dřezem).
KUCHYŇ:
1. Použité nádobí umyjte, osušte a ukliďte na původní místo. Myčka musí být při
předání prázdná.
2. Sporák vč. trouby a další spotřebiče používá osoba s potřebnými znalostmi.
3. Nenechávat žádné vlastní jídlo.
BĚHEM UŽÍVÁNÍ:
1. Udržujte čistotu a pořádek.
2. Zacházejte šetrně s veškerým zařízením a vybavením.
3. Dejte pozor na klíče. Při jejich ztrátě může být požadována finanční náhrada. A to až
do výše výměny bezpečnostních zámků a 20 klíčů (1 klíč = 200 Kč).
4. Vyjma stolů a židlí nepřemisťujte nábytek a vše pak vraťte na původní místo.
5. Výtvarné potřeby nejsou předmětem nájmu – není možné si půjčovat tempery,
lepidla a další výtvarné potřeby.
6. Jídlo a suroviny, které již byly v klubovně nejsou předmětem nájmu,
nespotřebovávejte jej tedy.
7. Toaletní papír je k dispozici v základním množství, další je nutný si dokoupit.
8. Špinavé ručníky či utěrky na vyprání házejte do lavoru naproti umyvadlům. Ručníky a
utěrky používejte k utírání rukou a nádobí. Nejsou určené na utírání stolů, podlah,…
9. Nevstupujte do půdních prostorů a skladu nahoře v klubovně.
10. Neodkládejte věci na přímotopy.
11. Rozdělávání otevřeného ohně je možné jen na ohništi za klubovnou.

12. Dřevo pro použití na ohniště nebo do krbových kamen je umístěno v plechové boudě
za klubovnou, nutno naštípat na menší kusy venku na špalku za klubovnou.
13. Je zakázáno ničit travnatou plochu např. vykopáváním drnů, či jinou zákopnickou
činností.
PO UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Po ukončení užívání areálu ukliďte venkovní i vnitřní prostory
umyté a uklizené nádobí + prázdná myčka
zameteno, vytřeno
nábytek na svém místě
umyté sociálky, umyvadla
vrácené věci na původní místo
vynesené odpadkové koše a dané nové sáčky nebo vráceny původní, pokud jdou ještě
použít
8. v případě topné sezóny nutno doplnit a naštípat dřevo do kluboven ze skladu
9. zavřít okna
10. odvezte si všechno SVÉ jídlo
11. v případě, že klubovna nebude dána do původního stavu bude nutné sjednat nápravu

Zanechte klubovnu ve stavu stejném, jako jste ji přebírali nebo i lepším.
V případě poškození inventáře, instalací či materiálu bude požadována adekvátní finanční
náhrada.

Stavba a úprava prostor klubovny a přilehlého pozemku, nás stála nemálo finančních
prostředků a vlastních sil. Aby klubovna mohla plnit svou funkci ještě dlouho a my jej mohli
dále rozvíjet, je potřeba abyste tyto základní pokyny respektovali a řídili se jimi.
Věříme, že pobyt v naší klubovně bude pro Vás příjemný.

