Provozní podmínky
budovy školy a venkovního hřiště obce Koněprusy
Vážení návštěvníci, děkujeme Vám za využití našich prostor a seznamte se laskavě
s našimi provozními podmínkami, které upravují chování návštěvníků budovy školy,
venkovního hřiště a území obce Koněprusy. Podpisem nájemní smlouvy stvrzujete
dodržování těchto podmínek za sebe i všechny účastníky/návštěvníky Vašich akcí.
1. Budova školy s komunitním centrem a venkovním hřištěm je otevřena
pronajímatelům/účastníkům/návštěvníkům za účelem pořádání kulturních a jiných
akcí (specifikovaných v nájemní smlouvě).
2. Veškeré informace o možnostech pronájmu naleznete na www.koneprusy.cz nebo
emailem na obeckoneprusy@koneprusy.cz
3. Vždy kontaktujte našeho správce: Marie Drahotová (tel. 734 243 370) v případě
jakéhokoli dotazu nebo problému na místě. V případě ohrožení (požáru, vážného
zranění) volejte tísňovou linku 112.
4. Pronajímané prostory se skládá z těchto částí:
ze sálu a přísálí
sociálního příslušenství (toalety + sprchy)
samostatného komunitního centra vč. toalet
dvou tříd v 1.patře
venkovního hřiště včetně přilehlých chodeb a vstupních prostor

5. Své osobní věci mějte pod dohledem, pronajímatel neručí za jejich ztrátu.
6. Svým chováním předcházejte ztrátám nebo poškození inventáře budovy a hřiště.
7. Při vstupu do prostor komunitního centra se přezujte do vnitřní obuvi a boty uložte
do připravených botníků.
8. Během pobytu jste vždy plně odpovědní za zdraví Vaše a Vašich děti.
9. Při využívání vnitřního vybavení budovy školy a hřiště se chovejte ohleduplně.
Pokud rozbijete některý inventář a/nebo objevíte inventář již rozbitý, neprodleně to
oznamte správci budovy a dohodněte s ním další postup.
10. Použité pomůcky, hračky, vybavení budovy a dalších prostor vracejte na původní
místo, není dovoleno nechávat přes noc inventář včetně nádobí venku. Hračky a
vybavení komunitního centra není z hygienických důvodů dovoleno vynášet ven
z budovy vůbec.
11. Potraviny a nápoje konzumujte pouze v prostorách k tomu určených.
12. Třiďte odpad do popsaných pytlů na chodbě před vstupem na toaletu. Směšný
odpad odkládejte do odpadkových košů k tomu určených.
13. Na toaletě udržujte čistotu po sobě i svých dětech.
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14. V případě ohrožení použijte únikový východ  dle značení v budově.
15. V budově i na venkovním hřišti je zákaz vstupu se psy. V obci platí vyhláška
zakazující volné pobíhání psů (může být řešeno odchytem volně pobíhajícího psa a
jeho zpoplatněném umístění v útulku).
16. V budově i na venkovním hřišti je zákaz kouření a jiné rozdělávání ohně (bez
souhlasu pronajímatele).
17. Na komunikaci před školou je možné parkovat pouze tak, aby byl dodržen jízdní pruh
dle vyhlášky a bylo možné projetí sanitního vozu nebo hasičů.
18. Večerní/noční akce podléhají schválení pronajímatelem a i tak je nutno dodržovat
noční klid a pořádek, jinak se nájemce/návštěvník vystavuje možnosti postihu Policií
ČR.
19. Pokud nám chcete cokoli sdělit, můžete nám napsat email:
obeckoneprusy@koneprusy.cz

Platnost od 21.7.2016
Za obec Koněprusy starosta Radek Havlíček
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