Pobytový řád
Pěkná modrá - Doubravice nad Svitavou
Článek 1
Základní ustanovení

Tento pobytový řád se vztahuje na objekt fary, který je využíván uživateli zařízení Pěkná
modrá Doubravice, a je v pronájmu Oblastí charity Blansko.
V budově sloužící výše uvedenému zařízením je možné pořádat vzdělávací a školicí akce,
pobytové akce, letní tábory apod., které organizuje nejen OCH Blansko. Osoby pohybující se
v budově fary jsou povinny řídit se tímto provozním řádem.
Článek 2
Základní pravidla pro využívání objektu
Vstup do objektu je povolen pouze ubytovaným. Ti jsou povinni seznámit se a řídit pobytovým řádem
a pokyny odpovědného pracovníka.
Zařízení a klíče předává odpovědný pracovník charity vedoucímu skupiny před započetím pobytu
během provozní doby PM Doubravice.

Za každou skupinu návštěvníků je určena osoba, která zodpovídá za převzetí propůjčených
prostor před začátkem akce a jejich předání po jejím skončení.
Vstup je možný jen do dopředu dohodnutých prostor, ostatní jsou uzamčeny.
Návštěvníci jsou povinni nahlásit provozovateli případnou změnu týkající se doby zahájení nebo
ukončení pobytu, dále pak jakoukoliv změnu v počtu návštěvníků.
Příspěvek na energie je po dohodě s ekonomickým úsekem stanoven na 60 Kč za osobu a noc,
v období září – květen 100Kč za osobu a noc. Část příspěvku je možno uhradit formou odvedené práce
po domluvě s vedoucí zařízení paní Petrou Veselou
Při pobytu návštěvníci udržují čistotu a pořádek, chovají se ohleduplně k vybavení zařízení, přezouvají
se v přízemí na určeném místě.
Materiál, potraviny a výtvarné potřeby, které se nacházejí v objektu, nejsou předmětem všeobecného
používání, slouží pouze uživatelům Pěkné modré.
Od 2200 hod. do 700 hod. návštěvníci respektují noční klid.

Při každém odchodu z objektu jsou návštěvníci povinni zkontrolovat vodovodní uzávěry,
zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a objekt uzamknout.
Po ukončení pobytu je třeba vynést koše, vysát koberce, vytřít podlahy, umýt nádobí, WC a
koupelnu, popř. vyčistit popelník, a předat klíče odpovědnému pracovníku charity během
provozní doby PM Doubravice, nahlásit a uhradit případné škody.

V objektu je zakázáno:
•

kouřit mimo vyhrazené místo (na lavičce u vchodu) a manipulovat s otevřeným
ohněm

•

používat elektrické vařiče a jiné spotřebiče s velkým výkonem, pokud nejsou součástí
vybavení

•
•
•

odnášet nádobí (příbory, hrnečky, skleničky, talíře) mimo jídelnu
přesunovat nábytek
vhazovat na toaletách jednorázové papírové utěrky a jiné papíry do WC, které
by mohly ucpat odpady
ubytování jakýchkoli domácích zvířat

•

Článek 3
Závěrečná ustanovení
Připomínky, přání a návrhy, týkající se využívání objektu, mohou návštěvníci uplatňovat přímo u
odpovědného pracovníka.
V neděli v době od 10,45 do 12 hodin umožní účastníci pobytu farníkům možnost farní kavárny
v přízemních prostorách: kuchyň, sál)

V případě zjištění jakékoliv závady mohou návštěvníci ihned kontaktovat odpovědného
pracovníka na telefonním čísle 734871493(Jana Dvořáková) případně 732474952 (Petra
Veselá).
Při opakovaném porušení pobytového řádu (např. při úmyslném ničení věcí, hrubých výtržnostech,
při opětovném rušení nočního klidu apod.) je provozovatel oprávněn návštěvníkům ukončit pobyt
bez náhrady zbývající ceny pobytu.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníky bude vymáhána v souladu s příslušnými
právními předpisy.
Tento pobytový řád byl schválen dne 27.1.2016
Petra Veselá
vedoucí zařízení Pěkná modrá Doubravice

a nabývá účinnosti dnem 20.4.2018
vedoucí akce:
Doubravice nad Svitavou dne:

