TJ TESLA BRNO z.s., Halasovo náměstí 7, Brno 638 00

PROVOZNÍ ŘÁD KLUBOVNY
ve sportovním areále TJ TESLA BRNO z.s. - loděnice Komín
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I.
Základní ustanovení

Klubovna loděnice v Komíně je majetkem TJ TESLA BRNO z.s., ( dále jen TJ TB ). Za její
provoz, údržbu a bezpečnost zodpovídá ředitel a sekretariát tělovýchovné jednoty.
Uživatel, oddíl, člen tělovýchovné jednoty, cizí subjekt, je povinen se seznámit s tímto
„Provozním řádem klubovny“ a v předávacím protokolu tuto skutečnost podpisem potvrdit.
II.
Organizační pokyny pro uživatele
1) Každý zájemce-uživatel o pronájem klubovny v rámci své činnosti např. klubové,
školící, společenské osloví vedení sekretariátu tělovýchovné jednoty, jmenovitě
manažerku ( písemnou formou, osobně, telefonicky ) o zajištění termínu a počtu
nájemních hodin. V návaznosti na tento požadavek bude sekretariátem
- manažerkou proveden nájemní cenový výměr, včetně poskytnutých služeb, které
uživatel uhradí předem na sekretariátu TJ TB, Halasovo nám. 7, Brno 638 00,
telefon: 545 222 672, 545 222 601.
2) Uživatel protokolárně převezme od pověřeného zaměstnance TJ TB a pak
následovně předá, klíče od vstupu do objektu, klubovny a WC v závazném
stanoveném termínu a hodině. Součástí protokolu je převzetí a předání současného
stavu výše uvedených prostor, dále zařízení a vybavení a případně propustek pro
vjezd osobních automobilů při navážení materiálu a pitné vody.
3) Protokolární převzetí klíčů, místností, zařízení a vybavení ze strany uživatele provede
jedna osoba k činnosti v tomto zařízení způsobilá, uživatelem, nájemcem pověřená.
4) V případě vzniklé škody ze strany uživatele, bude škoda uhrazena TJ TB v plné
pořizovací dokladově prokazatelné hodnotě.

III.
Bezpečnostní pokyny pro uživatele
Osoba v protokolu o převzetí uvedená zabezpečí zejména:
1) Odemčení před akcí a po ukončení uzamčení pronajatých prostor a celého objektu,
včetně zapnutí bezpečnostního systému.
2) Úklid krbu, zejména vynesení popela, vypnutí elektrických spotřebičů, topidel,
odmrazení, vytření a otevření ledničky. Organizuje vždy úklid klubovny, jejího
zařízení, v případě znečištění i WC. Výjimkou v úklidu stanoví smlouva o pronájmu, v
případě požadavku uživatele o zajištění úklidu ze strany TJ TB je tato služba
zpoplatněna.
3) Přísný zákaz kouření ve vnitřních prostorách a zákaz manipulace s otevřeným ohněm
( výjimkou je provoz krbu ).
4) V případě požáru evakuaci osob a postup dle „Požárních poplachových směrnic“
viditelně umístěných v objektu.
5) Dodržování nočního klidu v době od 22:00 hod. – 6:00 hod. všech účastníků akce.
IV.
Hygienické pokyny pro uživatele
Uživatel v rámci zdravotního zabezpečení svěřených osob využívající toto zařízení musí
bezprostředně dbát následujících hygienických pokynů:
1)

Zásadně nepoužívat vodu ze studny ke konzumaci a vaření. Voda ze studny je
vhodná jen pro úklid a po převaření na mytí nádobí.
2) Pro osobní hygienu po použití chemických WC slouží instalovaná hygienická
aparatura.
3) Klubovna nemá charakter veřejného bufetu, ani pohostinství. Není v ní dovolena
příprava ani vaření, studených a teplých jídel. Uživatel na svoji osobní odpovědnost
konzumuje jídlo a pití přinesené z vlastních zdrojů.
4) Uživatel po skončení akce zajistí:
- vybrání popela z krbu, úklid okolí krbu a srovnání zbylého dřeva do kolébky
- likvidaci a odvoz odpadků, zejména zbytky jídel a nápojů
- umytí nádobí a keramiky teplou vodou čistícím prostředkem
- vytření podlahy klubovny a chodby, případně dalších prostor, které měl v užívání
Všeobecně platí, že nájemce předává zařízení alespoň v takovém uklizeném stavu,
v jakém ho přebíral.
V.
Závěrečné ustanovení
Provozní řád klubovny je určen všem jejím uživatelům. Svým charakterem má omezit
zbytečné ztráty a poškozování majetku TJ TB a současně preventivně ochránit samotné
uživatele.
Emil Kollner
správce majetku
V Brně dne 2. 1. 2016

Petr Kovařík
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