Tělocvičná jednota Sokol Osek
338 21 Osek u Rokycan č.p. 10

Provozní řád „BOUDY“
Víceúčelové zařízení Tělocvičné jednoty Sokol Osek (dále jen „TJ“) – chata u rybníka Kněžského (dále jen
„Bouda“) slouží k pořádání různých sportovních i kulturních akcí obce sokolské a je možno ji využívat i pro
potřeby jednotlivých členů, či přátel TJ.
Pro správu a dohled nad provozem tohoto zařízení je určen správce.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Správce je povinen vést o akcích pořádaných v tomto zařízení řádnou evidenci, o všech akcích informovat
výbor TJ a zajišťovat řádné předávání a přebírání objektu.
Správce přebere od výboru TJ inventární seznam veškerého vnitřního inventáře Boudy, o který se poté
náležitě stará a eviduje ho, veškeré změny písemně oznamuje výboru TJ.
Správce eviduje veškeré požadavky na zapůjčení Boudy, tyto konzultuje s výborem TJ, který projednává a
povoluje žádosti. Žádost o zapůjčení musí být předložena správci nejméně 14 dnů před předpokládaným
termínem konání akce.
Správce se stará rovněž o stav budovy jako takové a navrhuje výboru TJ nutné a potřebné opravy stavby.
Správce předává Boudu včetně jejího vybavení vždy jedné konkrétní osobě, která je za pořádanou akci
zodpovědná a která opět v řádném stavu předává zařízení v předem sjednanou dobu nazpět. Správce je
oprávněn upřesnit podmínky zapůjčení.
Za jednodenní pronájem Boudy je stanoven jednorázový poplatek ve výši 300,-Kč
(třistakorunčeských), který je nutno uhradit před zapůjčením.
Dále před zapůjčením oproti klíčům od Boudy je nutno uhradit zálohu ve výši 700,-Kč
(sedmsetkorunčeských). Tato záloha je vratná při předání Boudy zpět správci.
V případě jakékoliv škody způsobené na inventáři, či samotné nemovitosti bude záloha použita k uhrazení
částečné nebo úplné škody dle stanovené výše škody. Škoda bude řešena vždy s osobou, která je za
vypůjčení Boudy zodpovědná. V těchto případech vyčíslí správce ve spolupráci se výborem TJ hodnotu
poškození, či ztráty a TJ bude poté tuto částku po zodpovědné osobě požadovat uhradit.
Všichni návštěvníci boudy jsou povinni dodržovat všeobecná požární, bezpečnostní a hygienická pravidla
a předpisy. V případě používání vlastních přístrojů, zařízení a spotřebičů je zodpovědná osoba povinna
zajistit, že budou používány jen schválené přístroje, zařízení a spotřebiče.
Dále zodpovědná osoba odpovídá za plnění povinností uložených mu obecně platnými předpisy a je
povinna veškeré případné závady, zjištěné na objektu, rozvodu elektroinstalace, resp. na zařízeních
ohrožujících bezpečnost osob, ihned ohlásit správci.
Zodpovědná osoba zajistí mimo úklidu vnitřních prostor Boudy, úklid venkovních prostor a likvidaci
odpadků
V objektu je zakázáno požívat alkoholické nápoje osobám mladším 18-ti let, je rovněž zakázáno rušit
noční klid.

Tento provozní řád je platný pro všechny návštěvníky, kteří užívají objekt za účelem pořádání
různých akcí.
Správce víceúčelového zařízení Tělocvičné jednoty Sokol Osek – chata u rybníka Kněžského
Jméno a příjmení

:

Telefon

:

„Bouda“
KAREL SIEGER , Osek 166
724286855

Schváleno dne 9.srpna 2009 Výborem TJ Sokol Osek

........................
Jaroslav Hlůžek
Starosta TJ Sokol Osek

