Pravidla pro kulturní místnost H439
Obecné
1. Vybavení kulturní místnosti (dále jen KM) na Masarykově koleji (dále jen MK) je majetkem klubu Masařka
(dále jen MAS).
2. Inventární seznam vybavení KM je k dispozici na webu klubu MAS.
3. Správce místnosti je klub MAS.
4. Klub MAS jmenuje fyzické správce (dále jen FS) místnosti.
5. Jména FS jsou vyvěšena na webu klubu MAS.
6. FS má pro vstup svou kartu a je kompetentní k vykázání z místnosti při porušováni pravidel místnosti. Dále
upozorňuje představenstvo klubu MAS na nedostatky v místnosti a provádí údržbu zařízení v místnosti.
Vstup do místnosti
1. Karta od místnosti se půjčuje na recepci MK.
2. Rezervace a půjčení karty je omezena na dobu od 6:00 do 22:00.
3. Kartu si mohou půjčovat pouze členové klubu MAS.
4. Karta se půjčuje maximálně na 3 hodiny nebo dobu jinak stanovenou na webu klubu MAS.
5. Vstupné je zdarma (součást členského příspěvku).
6. Za kartu se při půjčení vybírá vratná záloha 200 Kč.
7. Při převzetí karty stvrzuje půjčovatel, že byl obeznámen s tímto vnitřním řádem místnosti.
8. Do místnosti není povolen vstup zvířatům.
9. Vstup a celá místnost je monitorována a nahrávána průmyslovou kamerou s nočním viděním, nad kterou
bdí nonstop ochranná služba MK.
Chování v místnosti
1. Na jednu kartu můžou vstoupit do místnosti maximálně 3 další lidé (mimo půjčovatele), kteří nemusejí být
členy klubu MAS. Za tyto osoby a za sebe je po celou dobu zodpovědný půjčovatel karty.
2. Nosit nápoje do místnosti je povoleno, je zakázáno nápoje odkládat nebo ponechávat na kulečníkových
stolech nebo stolních fotbalech. Je zakázáno vnášet do místnosti a následně konzumovat nadměrné množství
alkoholu.
3. V místnosti a přilehlých chodbách je stejně jako v ostatních prostorách MK zakázáno kouřit.
4. Vstup do místnosti je časově omezen a při porušování nočního klidu bude důkladně kontrolován ostrahou
MK.
5. Veškeré vybavení místnosti je majetkem klubu MAS, je zakázáno s ním manipulovat nebo jej jakkoliv
poškozovat.
6. Při opuštění místnosti, ve které již nikdo nezůstává, je nutné zkontrolovat, zda jsou zavřena všechna okna,
jsou zhasnuta všechna světla (i ve fotbalech) a přikryté kulečníky ochranou folií.
7. Odpadky se nenechávají na stole nebo na poličkách, ale slouží na ně odpadkový koš.
8. Při poškození vybavení je nutné škodu nahlásit FS osobně nebo na e-mail: masarka@mk.cvut.cz.
Postihy
1. Pokud dojde k poškození vybavení porušováním tohoto řádu nebo vandalismem, bude viník platit způsobenou
škodu.
2. Pokud odmítne viník uhradit způsobenou škodu, bude potrestán vyloučením z klubu MAS.
3. Klub MAS nebo FS má právo půjčovatele vyškrtnout ze seznamu půjčovatelů pro jakékoliv porušení tohoto
řádu.

V Praze dne 14. 5. 2013
Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

