Provozní řád
Venkovní pece s kamny ve farním areálu táborová základna
Doubravice nad Svitavou
Článek 1
Základní ustanovení
Provozní řád se vztahuje na venkovní pec s kamny v areálu fary Doubravice nad Svitavou,
který jev majetku Oblastí charity Blansko.
Tyto kamna s pecí jsou určeny pro provozování různých volnočasových aktivit veřejnosti.
Dále jsou určeny k využívání během pobytových a vzdělávacích akcí, letních táborů apod.,
které organizuje nebo pronajímá OCH Blansko.
Osoby obsluhující venkovní pec s kamny jsou povinny řídit se tímto provozním řádem.
Článek 2
Provoz venkovní pece s kamny
Obsluhovat pec s kamny 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 nebo
peci na chléb a pizzu zatápět a jak obsluhovat kamna či pícku.
Toto omezení se nevztahuje na střediska Pěkná modrá a Emanuel Doubravice.
Obsluha kamen a pece:
V kamnech i pícce se topí dřevem, které je k dispozici v dřevníku. Na kamnech se dá vařit i
péct v troubě, je třeba plát na kamnech, troubu nebo pícku zvlášť roztopit – návod na obsluhu
podají výše 2 jmenované osoby nebo pověřené osoby ze střediska Pěkná modrá Doubravice.
Odkládací mramorová deska vedle kamen se nesmí poškodit !!!
Je zakázáno:
➢ Klepat na desce maso je možné je pouze krájet
➢ Pokládat na desku horké nádobí / např. hrnce s gulášem/ - vždy je třeba použít
dřevěnou podložku.
➢ Pokud se na desku vyleje něco mastného, olej, omastek – nutno hned otřít vlažnou
vodou, aby se deska nepoškodila.
➢ Na desku se nesmí sedat ani stoupat !!!
➢ Krájet maso, zeleninu se může pouze na prkénku, aby se deska nepoškodila.
➢ Nesmí se používat žádné chemické prostředky na údržbu a omývání desky.
Desku je třeba po použití omýt vlažnou vodou bez saponátu!
Nádobí na pečení a vaření v kamnech a peci jsou k dispozici v táborové kuchyni – suterén
budovy Emanuel – po domluvě s výše uvedenými osobami je možné si je zapůjčit.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
V případě poškození jakékoliv věci nádobí, pece, kamen atd. je pronajímatel povinen škodu nahradit
v plné výši.
Připomínky, přání a návrhy, týkající se využívání venkovní pece s kamny, mohou návštěvníci
uplatňovat 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 porušení tohoto provozního řádu (např. při úmyslném ničení věcí, hrubých výtržnostech,) je
provozovatel oprávněn vykázat pronajímatele z areálu.

Tento pobytový řád byl schválen dne
a nabývá účinnosti dnem 9.7.2018

4.7.2018
S provozním řádem se seznámil/a/:

vedoucí zařízení útvaru Janova horka

vedoucí akce :

Petra Veselá

telefon:

