ŘÁD KLUBOVNY
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Klubovna je dle platné smlouvy v pronájmu Střediska Kelč, jehož statutárním
zástupcem je řádně zvolený Náčelník Jiří Hlavica, který nese za objekt plnou
odpovědnost.
2. Výše zmíněná odpovědnost byla řádným hlasováním členů střediskové rady přenesena
na Martina Hlavicu.
3. Martin Hlavica byl střediskovou radou dále pověřen funkcí správce klubovny.
4. Správce klubovny však ze své funkce podléhá Náčelníkovi. Je proto povinen právě a
jen jemu předkládat a s ním konzultovat záležitosti týkající se jím spravovaného
objektu.

II. PROVOZNÍ ŘÁD
1. V Klubovně a v jejím blízkém okolí, které podle platné smlouvy náleží Středisku
Kelč, je možné provádět pouze tu činnost, o které bude správce klubovny uvědomen,
a se kterou bude souhlasit.
2. Jakákoliv činnost, o které nebude správce uvědomen bude potrestána peněžitou
pokutou ve výši 100 Kč. Částka pak bude předána hospodáři střediska a bude použita
ve prospěch Střediska Kelč.
3. Prováděna činnost v klubovně bude vždy zapsána do provozního deníku, který bude
v klubovně. Věci týkající se vedení provozního deníku budou uvedeny na jeho první
straně.
4. O počtu osob, jenž budou vlastnit klíče od objektu, rozhoduje pouze správce klubovny
a jeho rozhodnutí je závazné.
5. Po skončení prováděné činnosti, dále jen akce, je povinností organizátora akce uvést
klubovnu do původního stavu, tedy stavu převzetí, ne-li lepšího.
6. Organizátor v průběhu akce nese plnou odpovědnost za klubovnu, její okolí a je si
plně vědom finančních postihů, pokud v průběhu jeho akce vznikne škoda a to
jakákoliv. To neplatí pro akce pod patronátem Střediska Kelč.
7. Nájem za pobyt v klubovně je určen samotným správcem a je závazný. Výše najmu je
uvedena na stránkách Střediska Kelč. Akce pod hlavičkou Střediska Kelč jsou od
nájmu osvobozeny.

III. DALŠÍ USTANOVENÍ
1. Správce klubovny můžete kontaktovat na telefonním čísle 721 219 783 nebo na
emailu: martinmuni@seznam.cz .
2. V místnostech s kobercem je nutné se přezouvat.
3. Při vedení skautských schůzek je zakázáno konzumovat alkohol a jiné návykové látky.
U jiných akcí je to možné pouze se svolením správce.
4. V klubovně je zakázáno rozdělávat oheň nebo ji jinak poškozovat.
5. Všechen majetek hmotného rázu je možné v klubovně užívat, pokud ne, určí správce
majetek, kterého se to týká.
6. Řád klubovny je platný a závazný pro všechny členy využívající klubovnu a její okolí,
vyjma jejího správce.
7. Řád klubovny se může měnit a aktualizovat, v závislosti na zjištění jeho nedostatků
správcem.
8. Řád nabývá platnosti dnem jeho vzniku.
9. Mějme na paměti, že skaut je mimo jiné ochráncem cenných výtvorů lidských.

V Kelči dne 21.9. 2012

