Provozní řád TZ Hraničné Petrovice
Kapacita základny: 35 osob
1. Uživatel je povinen seznámit se s řádem TZ Hraničné Petrovice a plně ho respektovat.
2. Základnu přebírá a předává vedoucí skupiny, nebo jím pověřená dospělá osoba - starší 20ti let.
3. Při převzetí a předání TZ osobně projít celou budovu a ostatní prostory a přesvědčit se
o stavu a vybavení včetně funkčnosti zařízení kuchyně.
edostatky ihned hlásit správci
TZ. Převzetí klíčů a objektu stvrdit podpisem.
4. Sepsat stav elektroměru při převzetí a při předání objektu - stvrdit podpisem.
5. Uživatel předá TZ ve stavu, v jakém byla převzata. Je povinen provést základní úklid
užívaných prostor. Případné škody je povinen uhradit!
6. Uživatel zajistí přezouvání v objektu po celou dobu pobytu.
7. Vynášení nádobí mimo jídelnu je nepřípustné.
8. Při odchodu z budovy je vedoucí akce povinen uzavřít okna a uzamknout budovu.
9. Vedoucí akce zabezpečí hospodárné užívání vody, el. energie a tepla.
10. Uživatel je povinen zajistit bezpečnost dětí a ostatních uživatelů (vyklánění z oken, běhání
po schodech apod.)
11. Při činnosti v okolí budovy plně respektovat práva občanů na jejich soukromí a klid.
Sportovní akce provozovat výhradně na zahradě TZ (pokud nebude dohodnuto jinak).
12. Při činnostech ve večerních hodinách je uživatel povinen dodržovat noční klid od 22,00
do 6,00 hodin dle občanského zákoníku.
13. Je zakázáno nepřiměřeně používat zábavnou pyrotechniku a tím rušit klid okolních
obytných domů a jejich obyvatel.
14. Je zakázáno v průběhu užívání TZ, svévolně poškozovat zařízení, ať již TZ nebo
rodinných domů a jejich okolí.
15. eplnění provozního řádu bude podkladem pro okamžité ukončení akce, bez nároku
vrácení fmančních prostředků.
16. Případné rozpory vzniklé porušením provozního řádu nebo oprávněné připomínky z řad
občanů řeší zástupci Obce Hraničné Petrovice.
Zmocněni jsou:
Starosta obce Drahomír Havlík
775 981 953
Místostarosta Zdeněk Mikš
608338656
Vážné porušení bodů 11 a 12 bude řešeno pořádkovou pokutou Policie ČR nebo MěÚ
Šternberk.
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