PROVOZNÍ ŘÁD SPOLEČENSKÉHO CENTRA
Provozovatel: FrýTajm Osek, IČ 07135033, Zahradní 246, 417 05 Osek
Provozní doba:
provozní doba Společenského centra (dále jen SC) je:
září – červen
červenec – srpen

PO – PÁ 9.00 – 19.00 hod.
PO – PÁ 13.00 – 19.00 hod.

Ve státních svátcích a o víkendech je SC uzavřeno. Společenské centrum je možné využít mimo uvedenou provozní dobu pouze po předchozí domluvě s vedením organizace
FrýTajm Osek a to za poplatek 150,-Kč/hodinu.
Vstupem do SC se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu a pokynům odpovědných pracovníků.
Prostory centra jsou přednostně určeny občanům města Oseka a okolí pro:
a) volnočasové aktivity,
b) pořádání a organizování kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí pod záštitou organizace FrýTajm Osek,
c) pořádání soukromých oslav.
Soukromé oslavy lze uspořádat po předchozí domluvě s pracovníky SC zdarma ve všední dny (pondělí – pátek). Mimo provozní dobu SC je možné oslavy a akce uspořádat
pouze v předem vyhrazených termínech, které jsou uvedeny na www.rezervace.osek.cz nebo k nahlédnutí na recepci SC.
Ve společenském centru se nachází 5 místností a 1 velký sál, 2 toalety, 1 venkovní terasa, zahrada s altánem a pétanque hřiště.
V celém areálu a venkovním prostoru SC platí přísný zákaz kouření včetně elektronických cigaret.
Návštěvníkům je povoleno donášení vlastních potravin a nápojů pouze na neorganizované akce. Pití vybraných alkoholických nápojů (pivo, víno) je dovoleno pouze na předem
domluvených oslavách nebo po předchozí domluvě s vedením organizace.
VÝUKOVÁ MÍSTNOST
Při práci s počítači platí následující pravidla:
o Vytvářené soubory si každý ukládá na svůj externí disk. Na plochu je zakázáno cokoli ukládat.
o V síti je povoleno navštěvovat pouze důvěryhodné internetové stránky.
o Je zakázáno měnit konfiguraci adresářů, programů a spouštět neznámé programy.
o U počítačů je zakázáno konzumovat pití a jídlo.
RELAXAČNÍ MÍSTNOST
• Před vstupem do relaxační místnosti je návštěvník povinen si vyzout znečištěnou obuv nebo použít návleky, které jsou k zapůjčení u obsluhy.
• Za děti v dětském koutku odpovídá výhradně jejich dospělý doprovod.
RECEPCE
• Vstup do místnosti, vyjma prostoru před obslužným pultem, je dovolen pouze odpovědným zaměstnancům. Neoprávněné osoby mají vstup za pult přísně zakázaný.
• Nádobí – skleničky, talířky apod. zapůjčuje výhradně odpovědný pracovník SC.
HERNA
• Do herny je povoleno vstupovat pouze ve vhodné a čisté obuvi bez černé podrážky.
• Je zakázáno odkládat jakékoli předměty na kulečníkový stůl.
• V případě zapůjčení deskových her je každý povinen uvést hru do původního stavu (např. srovnat karty apod.)
TĚLOCVIČNA
• Do tělocvičny je povoleno vstupovat pouze ve vhodné a čisté obuvi bez černé podrážky.
• Užívání cvičebních strojů je na vlastní nebezpečí a vždy se souhlasem pracovníka SC.
• Vynášení cvičebních míčů je dovolenou pouze s vědomím obsluhy.
SÁL
• Sál slouží výhradně pro kulturní, taneční a vzdělávací aktivity pořádané organizací FrýTajm Osek a městskými organizacemi.
ZAHRADA
• Zahrada je přístupná veřejnosti v provozní dobu SC.
• Návštěvník je povinen řídit se pokyny obsluhy a dbát zvýšené opatrnosti při práci např. na záhonku, který si lze vypůjčit. Malý vodopád není dovoleno jakkoli upravovat,
manipulovat s ním či jej pouštět.
PÉTANQUE HŘIŠTĚ
• Pétanque hřiště je přístupné v provozní dobu SC. Hrací koule a pravidla hry jsou na vyžádání u obsluhy SC. Je dovoleno používat vlastní hrací náčiní. Po ukončení hry je
návštěvník povinen uvést hřiště do původního stavu.
Další ustanovení
• Návštěvník je povinen dbát pokynů obsluhy SC.
• Případné závady a nedostatky je návštěvník povinen neprodleně po zjištění nahlásit odpovědným pracovníkům na recepci SC.
• Osoba, která poruší ustanovení provozního řádu a bezpečnostních pokynů, může být z areálu společenského centra vykázána obsluhou SC.
• Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za
úraz či škody způsobené svou činností.
• Obsluha má právo nevpustit do společenského centra osoby, které jsou v podnapilém stavu, pod vlivem návykových látek nebo osoby ohrožující bezpečnost v prostorách
centra.
• Případný úraz je třeba neprodleně hlásit obsluze, která dle potřeby přivolá zdravotnickou pomoc a o úrazu učiní záznam do své evidence.
• Provozovatel upozorňuje, že prostory společenského centra neslouží k veřejné politické činnosti, kromě oficiálních aktivit Města Oseka (Městského úřadu Osek).
• Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoli případný úraz, nebo vznik majetkové škody, v důsledku nerespektování provozního řádu.
V případě jakýchkoli dotazů a problémů se prosím obraťte na obsluhu.

Platnost provozního řádu od 9.3.2020

Jiří Hlinka
ředitel příspěvkové organizace
Důležitá telefonní čísla: FrýTajm Osek 417 837 253, Recepce SC 777 735 445, Městská policie 777 735 609, Záchranná služba 155, Hasiči 150, Policie ČR 158

