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Všeobecná ustanovení
1. Tento provozní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele
Společenského centra Večerka (dále jen Večerka) a před vstupem do objektu se s ním musí
každý pečlivě seznámit.
2. Objekt patří do majetku MČ Brno Jundrov. Nyní slouží k potřebám provozovatele Pod
Holednou, z. s. V objektu je realizován projekt zaměřený na posílení místní pospolitosti a
rozvoji sousedských vztahů.
3. Užívání Večerky je na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají rodiče nebo odpovědný zástupce.
4. Provozovatel neodpovídá za zranění a škody vzniklé vlastní činností, činností ostatních
uživatelů a návštěvníků a činností zakázanou tímto provozním řádem.
5. Provozovatel neručí za případnou ztrátu, či poškození předmětů ve vlastnictví uživatelů a
návštěvníků Večerky.
6. Uživatelé a návštěvníci odpovídají za škody, které způsobí vlastníku nebo provozovateli
Večerky.
7. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji
způsobil.
8. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát upozornění a pokynů zástupců provozovatele nebo
osoby jimi určené, dodržovat ustanovení tohoto řádu, udržovat čistotu, pořádek a
bezpečnost, řádně užívat prostory i vybavení areálu a každou zjištěnou závadu neprodleně
hlásit provozovateli.
9. Tento řád a jeho změny jsou a budou vyvěšeny u vstupu do Večerky a na www stránkách
Společenského centra Večerka.

II.

Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku
1. Uživatelé a návštěvníci Večerky nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své ani jiných a ani
jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí (hlukem, zápachem, apod.).
2. Uživatelé a návštěvníci se nesmí v objektu Večerky pohybovat pod vlivem alkoholu a jiných
návykových a omamných látek.
3. V celém objektu a v jeho bezprostředním okolí je zakázáno kouřit.
4. Děti se smí ve Večerce pohybovat jen s doprovodem rodičů nebo odpovědné osoby starší 18
let.
5. Z důvodu bezpečnosti ostatních návštěvníků a udržování čistoty nesmí do Večerky zvířata.

6. Při vstupu do Večerky jsou návštěvníci povinni se přezouvat nebo použít návleky na boty.
7. Uživatelé a návštěvníci mohou používat vybavení Večerky, které je volně přístupné všem
(čaje, káva, deskové hry, hračky, výtvarné potřeby, knihy, …), pokud není jasně označeno jako
soukromé.
8. Uživatelé a návštěvníci zacházejí s vybavením opatrně a uvážlivě tak, aby sloužilo všem co
nejdéle. Pokud při pobytu ve Večerce využívají jakékoliv vybavení, jsou povinni vracet je na
původní místo kompletní a nepoškozené. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození části
vybavení, je uživatel povinen ohlásit to provozovateli. Pokud se stane nějaká část vybavení po
poškození nebezpečná pro ostatní, je uživatel povinen uložit takový předmět ve Večerce na
nepřístupném místě a ohlásit to neprodleně provozovateli.
9. Je přísně zakázáno zakrývat elektrické radiátory nebo na nich cokoliv sušit!
10. Uživatelé a návštěvníci mohou využít lékárničku ve Večerce. Pokud z ní spotřebují nějaký
materiál, jsou povinni nahlásit to provozovateli.
11. Před odchodem z Večerky jsou uživatelé a návštěvníci povinni vrátit vše do původního stavu,
postavit složené stoly a židle, umýt a poklidit nádobí, zamést podlahu a zavřít všechna okna.
12. Pokud jsou odpadkové koše na tříděný odpad plné, jsou uživatelé povinni jejich obsah při
odchodu vyhodit do blízkých kontejnerů na tříděný odpad a vložit do košů nové sáčky. Stejně
tak, pokud je v koších něco, co by mohlo způsobovat zápach.
13. Při odchodu musí uživatelé a návštěvníci dbát na to, aby byla Večerka řádně uzamčena.
14. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka z objektu Večerky, jestliže porušuje tento řád
nebo se chová hrubě či neslušně vůči ostatním návštěvníkům Večerky nebo k provozovateli.

III.

Provoz Společenského centra Večerka
1. Provoz Večerky je celoroční. V období prázdnin a státních svátků může být provoz omezen, je
potřeba se domluvit s provozovateli. V zimním období mohou být na čas vyhlášeny „uhelné
prázdniny“ z důvodu šetření energiemi.
2. Večerka je přístupná pro členy klubu kdykoliv v časech, kdy není objekt zamluven pro
soukromou pravidelnou činnost nebo pro soukromý jednorázový pronájem. Doporučuje se
sledovat on-line kalendář obsazenosti Večerky na www.centrumvecerka.cz. Doporučuje se
také provozovatele o plánovaném využití Večerky informovat, aby nedocházelo ke kolizím.
3. Ostatní návštěvníci mohou Večerku navštěvovat za přítomnosti člena klubu (v takovém
případě se od nečlenů vybírá provozní poplatek 20 Kč za vstup), nebo po domluvě
s provozovateli na základě pronájmu.
4. Večerka může být otevřena pro veřejnost během pořádání veřejných akcí spolkem Pod
Holednou, z. s. , bez nutnosti vybírat poplatky za provoz.
5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout akci nebo kroužek, který by byl v rozporu
s duchem tohoto projektu, který by porušoval tento provozní řád nebo který by byl v rozporu
s hodnotami, které vyznáváme.
6. Provozovatel si vede seznam členů klubu Společenského centra Večerka a seznam nájemců.
7. Provozní řád můžeme být v případě potřeby upravován a doplňován, změny budou vždy
zveřejněny ve Večerce a na www stránkách.

IV.

Členství v Klubu Společenského centra Večerka, členské příspěvky,
pronájmy, příspěvky na provoz
1. Členství v Klubu Společenského centra Večerka vzniká vyplněním a podepsáním přihlášky a
zaplacením členských příspěvků. Členové se zavazují k dodržování provozního řádu
Společenského centra Večerka.
2. Členové mohou využívat Večerku v časech určených pro veřejnost, kdy není Večerka
rezervována pro uzavřenou akci, nebo si mohou zarezervovat svoji soukromou akci, např.
oslavu narozenin pro děti, pravidelné setkávání s přáteli, apod.
3. Členské příspěvky:
 Rodinné členství
o 100 Kč/měsíc
o Platí pro celou rodinu: rodiče + děti.
 Členství pro jednotlivce
o 50 Kč/měsíc
o Platí pro jednotlivce (hodí se např. pro seniory)
4. Pronájmy (pro ty, co nejsou členy klubu): hodí se spíše na uzavřené aktivity (vlastní kroužky,
pravidelné setkávání skupinky přátel, oslavu narozenin apod.).
 Pravidelný pronájem 1x/týden: 100 Kč/2 hodiny
 Pravidelný pronájem 1x/14 dní: 120 Kč/2 hodiny
 Jednorázový pronájem: 200 Kč/2 hodiny
5. Návštěvníci, kteří nejsou členové klubu nebo nemají zaplacený pronájem, zaplatí při využití
klubovny jednorázový příspěvek na provoz 20 Kč. Tito návštěvníci mohou Večerku využívat
jen za přítomnosti člena klubu.
6. Členové klubu, nájemci i návštěvníci jsou povinni se seznámit s provozním řádem a jsou
povinni se jím řídit.

