PRAVIDLA MÍSTNOSTI J590
– hudebna & kinematograf –
1.

Hudebna a kinematograf J590 je zřízen a spravován studentským klubem Masařka.

2.

Místnost slouží ke hře na hudební nástroje a k soukromé videoprojekci.

3.

Provozní doba místnosti je od 8.00 do 22.00.

4.

V celém prostoru J590 platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání
alkoholických či jiných psychotropních látek.

5.

Místnost je určena pro členy klubu Masařka.

6.

Je zakázáno poškozovat, přemisťovat a vynášet vybavení místnosti.

7.

Zjištěné poškození a nedostatky místnosti nebo vybavení je povinné hlásit představenstvu
klubu Masařka (masarka@mk.cvut.cz).

8.

Pro vstup do místnosti je povinná rezervace v rezervačním systému (www.mk.cvut.cz),
následně bude v době platnosti vydána karta pro vstup do místnosti na recepci Masarykovy
koleje, kde je nutné se legitimovat kolejenkou a složit vratnou zálohu 200 Kč včetně
kolejenky.

9.

Pro plynulý chod místnosti je povinné dodržovat dobu vrácení karty.

10.

Je povinné dodržovat domovní řád Masarykovy koleje.

11.

Je povinné udržovat pořádek a čistotu.

12.

Za účelem zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality je místnost monitorována kamerou.

13.

Je přísný zákaz zasahovat jakýmkoli způsobem do technického vybavení kamerového
systému.

14.

V případě porušení pravidel si kolejní klub Masařka vyhrazuje právo udělit sankce
delikventovi na základě závažnosti deliktu od zablokovaní rezervací a zákazu vstupu do
místnosti až po vyloučení a pozastavení členství v kolejním klubu Masařka.

15.

Porušování domovního řádu Masarykovy koleje je postihováno ve smyslu platných předpisů
Správy účelových zařízení Českého vysokého učení technického v Praze.

pravidla nabývají platnosti od 6. 2. 2014

RULES OF THE ROOM J590
– musing and cinema room –
1.

Music and cinema room J590 is established and managed by Masarka student club.

2.

The room is being used for playing musical instruments and private video projection.

3.

The room is open from 8 am to 10 pm.

4.

Smoking, using of open fire and drinking alcoholic beverages or other psychotropic drugs is
forbidden in all premises of J590.

5.

The room is intended for members of Masařka student club.

6.

It is forbidden to damage, move or carry away furnishing of the room.

7.

Any damage or defects of equipment of the room is to be reported to the board of the club
Masařka (masarka@mk.cvut.cz).

8.

In order to enter the room you need to make a reservation in the reservation system
(www.mk.cvut.cz), afterwards you will be given a card valid in the duration of your
reservation at the reception of Masaryk dormitory. You need to identify yourself with the
dormitory ID card and pay a damage deposit 200 Kč including your dormitory ID card.

9.

It is required that you return the card on time in order to ensure impeccable service of the
room.

10.

It is required to keep the house rules of Masaryk dormitory.

11.

It is required to maintain the room clean.

12.

In order to increase safety and to avoid criminality the room is monitored by CCTV.

13.

It is strictly prohibited to manipulate the technical equipment of CCTV.

14.

In case of breaking these rules the student club is allowed to fine the offender based on
relevance of the misconduct varying from ban on the reservations and enter to the room to
expulsion and suspension of membership in Masařka student club.

15.

Breaking the house rules of Masaryk dorm will be penalized within the meaning of
regulations of SUZ CVUT in Prague.

valid since 6. 2. 2014

RÈGLES DE J590
– salle de musique & cinéma –
1.

La salle de musique et de cinéma J590 est fondée et gérée par le club Masařka.

2.

La salle J590 sert à jouer des instruments de musique et à la projection personnelle.

3.

Les heures d'ouverture sont de 8.00 à 22.00.

4.

Il est interdit de fumer, de manipuler le feu ouvert, de boire des boissons alcooliques ou de
consommer des autres psychotropes.

5.

La salle est réservée aux membres du club Masařka.

6.

Il est interdit d’endommager, de déplacer et de porter l’équipement en dehors de la salle.

7.

Les utilisateurs sont obligés d’annoncer toutes choses endommagées au club Masařka
(masarka@mk.cvut.cz).

8.

Pour accéder à la salle, il est nécessaire de réserver sur www.mk.cvut.cz ; prendre la carte
d’accès pendant le temps réservé de la réception de Masarykova kolej ; payer une avance de
200 Kč et mettre en gage la carte d’identité du foyer à la réception.

9.

Il est nécessaire de respecter l’heure de rendre la carte prêtée.

10.

Il est obligatoire de respecter le règlement de Masarykova kolej.

11.

Il est obligatoire de garder la propreté.

12.

La salle est surveillée par caméra.

13.

Il est strictement interdit d’utiliser avec le système de surveillance.

14.

En cas de violation de ces règles, le club Masařka est autorisé à punir le coupable du blocage
des réservations et l’interdire de l’accès à la salle jusqu’à son expulsion du club Masařka.

15.

En cas de violation du règlement de Masarykova kolej le coupable sera puni au sens de la
convention de SÚZ ČVUT.

entrée en vigueur le 6. 2. 2014

