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Klub je místo, které slouží k setkávání zejména křesťanských studentů a mladých lidí. Je
místem určeným pro modlitbu a setkávání se s Pánem. Je otevřený každému, kdo chce přijít sdílet
svůj volný čas s ostatními a rozvíjet tak přátelství.
Vybudování klubu stálo nemalé finanční prostředky, a tak je nutné dodržovat určitá pravidla,
která neslouží k omezování příchozích, ale zaručují, že klub zůstane v dobrém stavu a bude co
nejdéle sloužit. Každý příchozí je povinen chovat se k prostorám, vybavení a dalším příchozím
ohleduplně. Je povinen šetřit energií a vodou. Všichni jsou povinni dodržovat pokyny níže
uvedených zodpovědných osob a dodržovat tento řád. Opakované porušování může být důvodem
k zamezení přístupu do klubu.
1. Při každém příchodu do klubu je nutné, aby byl vždy alespoň jeden z přítomných zapsán
v knize návštěv. Tato osoba zodpovídá za pořádek a dodržování tohoto řádu.
2. Osobám, které mají klíče, se zakazuje tyto klíče kopírovat. Převzetí klíče je potvrzeno
podpisem v evidenci klíčů.
3. V klubu je nutné udržovat čistotu a pořádek. Každý je povinen před odchodem po sobě
uklidit, umýt a utřít nádobí a uložit je zpět na své místo. Pokud dojde k vylití tekutiny
na nábytek, je nutné okamžitě nábytek otřít, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud bude
používána mikrovlnná trouba, je nutné ji po každém použití vizuálně zkontrolovat
a případně umýt.
4. Ve všech částech klubu platí přísný zákaz kouření.
5. Každá závada a poškození musí být neprodleně zapsána do knihy závad.
6. V klubu třídíme odpad (papír, sklo, plasty a komunální odpad). Každý je povinen vhazovat
odpadky do správných nádob. V případě, že je nádoba plná, vyneste obsah do nejbližšího
kontejneru.
7. Před odchodem je nutné stáhnout regulátor topení na úroveň 2.
8. Pokud bude pořádána větší akce, musí být nahlášena alespoň jedné z níže uvedených
zodpovědných osob.
9. K rezervaci prostor slouží kniha rezervací (kalendář). Všechny pravidelné a mimořádné
akce jsou tam evidovány a všichni jsou povinni respektovat tyto vyhrazené časy a umožnit
nerušený průběh předem rezervovaných akcí.
10. Do kaple je zakázáno přinášet potraviny a nápoje. Dále je v ní zakázáno chovat se hlučně
a neuctivě, pro rozhovory lze použít jiné místnosti.
11. V klubu je umístěn počítač s připojením k internetu. Je zakázáno vše, co odporuje zákonům
ČR a dobrým mravům. Každý uživatel je povinen využívat počítač tak, aby bylo
minimalizováno riziko virové infekce a dalších škodlivých softwarů.
12. Každý příchozí je povinen se ihned po vstupu přezout. Lze využít společných přezůvek.
Pohybování se po klubu v obuvi, ve které se chodí venku, je zakázáno.
13. Na společné výdaje je v klubu malá pokladnička. Peníze slouží pro nákup kafe, čaje,
čistících a hygienických prostředků atd. Je vhodné, aby každý čas od času na tyto výdaje
přispěl nějakou částkou.
Zodpovědné osoby:
Správce klíčů: Petra Matýsková, addirasa@seznam.cz
„Řešitel knihy závad“: David Vošmik, vajmi@centrum.cz, tlf. 777 941 615
Martin Satke, msatke@gmail.com

