
Provozní řád  
Sklípek ve farním areálu Doubravice nad Svitavou 

 
Článek 1  
Základní ustanovení 

 

Tento provozní řád se vztahuje na prostory sklípku a využití zázemí tábořiště s kuchyní a 

sociálním zařízením,  který je v majetku Oblastí charity Blansko.  
 

Sklípek určeny pro provozování různých volnočasových aktivit veřejnosti, zaměstnancům 

OCH Blansko a pronajímatelům z řad sponzorů.  

 

Osoby využívající sklípek s kamny jsou povinny řídit se tímto provozním řádem. 

 

Článek 2 

 

Provoz sklípku s kamny 

 

Obsluhovat kamna ve sklípku mohou jen dospělé osoby nad 18 let, která byla řádně poučena 

o jejím provozu, správcovou areálu p. Janou Dvořákovou tel. 734871493, nebo vedoucí 

útvaru Janova horka Petrou Veselou tel 732747952. Tyto dvě osoby vysvětlí, jak v kamnech 

zatápět a jak je obsluhovat. 

 

Obsluha kamen: 

 

V kamnech se topí dřevem, které je k dispozici v dřevníku.  Návod na obsluhu kamen podají 

výše 2 jmenované osoby nebo pověřené osoby ze střediska Pěkná modrá Doubravice. 

 

 Toto omezení se nevztahuje na střediska Pěkná modrá a Emanuel Doubravice. 

 

Ve sklípku je umístěn hlásič spalin CO. V případě spuštění alarmu je nutné ihned 

sklípek opustit.!!!  Náhlásit tuto událost výše jmenovaným osobám. 

 

Je  zapotřebí : 

 

➢ Při pobytu ve sklípku větrat alespoň 1 krát za hodinu na 15 minut! 

➢ Dbát bezpečnosti při obsluze kamen 

➢ Dbát bezpečnosti při pobytu ve sklípku 

➢ Dodržovat čistotu a pořádek 

 
Základní pravidla pro pohyb v areálu  

 

Vstup do areálu je povolen přihlášeným účastníkům, případně nahlášeným návštěvám. Ti jsou povinni 

seznámit se a řídit se tímto řádem a pokyny odpovědného pracovníka. 

 

Návštěvník je povinen nahlásit provozovateli případnou změnu týkající se doby zahájení nebo 

ukončení pronájmu, dále pak jakoukoliv změnu v počtu návštěvníků. 

 

Objekt a klíče předává odpovědný pracovník vedoucímu skupiny, který obdrží kontakt na tohoto 

odpovědného pracovníka. 



 

Při pobytu v areálu návštěvníci udržují čistotu a pořádek.  

 

Návštěvníci smějí využívat pouze předem dohodnuté prostory, ostatní prostory budou 

uzamčeny.  

 
Zapůjčené potřeby návštěvníci vždy vrací na původní místo, pokud se s odpovědným pracovníkem 

nedohodli jinak. 

 

Od 2300 hod. do 700 hod. návštěvníci respektují noční klid. 

 

Při každém odchodu z objektu jsou návštěvníci povinni uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít 

okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a objekt uzamknout.  

  

Parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech. 

(V areálu platí přísný zákaz mytí automobilů!!) 
 

 V objektu je zakázáno: 

• kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm/  pro účely opékání masa a párků je 

vyhrazeno ohniště a krb/ 

• používat elektrické spotřebiče, které nejsou součástí vybavení  

• odnášet nádobí (příbory, hrnečky, skleničky, talíře) mimo prostory areálu  

• vhazovat na toaletách jednorázové papírové utěrky a jiné papíry do WC, které 

by mohly ucpat odpady  

•  pohyb a ubytování jakýchkoli domácích zvířat 

Po ukončení pobytu v areálu je třeba vynést koše, vytřít podlahy, umýt a uklidit nádobí, WC a 

koupelny a předat klíče odpovědnému pracovníku charity Pokud se  nedohodli 

s provozovatelem jinak. Po předchozí časové domluvě s odpovědným pracovníkem, nahlásit a 

uhradit případné škody.  
 

 

Článek  3 

Závěrečná ustanovení 

 

V případě poškození jakékoliv věci nádobí, spotřebiče, stany atd. je pronajímatel povinen škodu 

nahradit v plné výši. 

 

Připomínky, přání a návrhy, týkající se využívání objektu a celého areálu, mohou návštěvníci 

uplatňovat písemně do sešitu k tomu určenému, nebo přímo u odpovědného pracovníka. 

 

V případě zjištění jakékoliv závady mohou návštěvníci ihned kontaktovat odpovědného 

pracovníka na telefonním čísle 732747952 (Petra Veselá).nebo Jana Dvořáková 

tel.734871493 

 

 
Při opakovaném porušení provozního řádu (např. při úmyslném ničení věcí, hrubých výtržnostech,  

při opětovném rušení nočního klidu apod.) je provozovatel oprávněn návštěvníkům ukončit pobyt  

bez náhrady zbývající ceny pronájmu. 

 

 



 

Tento pobytový řád byl schválen dne:    27.9.2018 

a nabývá účinnosti dnem  :                      29.9.2018 

 

 

 S pobytovým řádem se seznámil/a/:                   dne: 

 

 vedoucí zařízení                                                  vedoucí akce :  

 

 Petra Veselá                                                        telefon: 

 

 

Nebo pověřený pracovník Pěkné modré : 

 

 

 

 

 
 


