PREVÁDZKOVÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
Tento poriadok platí pre užívateľov objektu - miestnosť v bývalej škole
určenej na športové /stolný tenis, aerobic, posilňovanie/, kultúrne a
spoločenské aktivity.
1. Prevádzkovateľom a vlastníkom objektu je obec Veľké Kršteňany.
2. Každý návštevník je povinný si prevádzkový poriadok pozorne prečítať,
berie ho na vedomie a je povinný dodržiavať ho. Svojim
podpisom do návštevnej knihy potvrdzuje, že si poriadok preštudoval a
súhlasí s nim. Porušenie poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka z
objektu. Pri opakovanom porušení prevádzkového poriadku môže dostať
porušovateľ zákaz vstupu do objektu. Porušenie poriadku sa považuje za
priestupok podľa osobitných predpisov.
3.Do objektu je povolený vstup iba v čistých prezúvkach.
4. Pri vstupe do objektu sa návštevník zapíše do knihy návštev.
5. Návštevník a užívateľ je povinný dodržiavať pokyny osoby, ktorá má v
tom čase v objekte službu. Meno službukonajúceho je vyznačené v knihe
návštev. Službukonajúci zabezpečuje otvorenie objektu /kľúče si vyzdvihne
na obecnom úrade/, po skončení aktivity je zodpovedná osoba povinná
vrátiť kľúče.
6. Je zakázané zdržiavať sa zbytočne vo vstupnej chodbe a sociálnych
miestnostiach.
7. Návštevník je povinný neznečisťovať vnútorné priestory ako aj okolie
objektu. Priestory si po sebe upratuje návštevník. Prostriedky na čistenie
poskytuje obec.
8. Vo všetkých priestoroch objektu je zakázané konzumovať alkoholické
nápoje a fajčiť.
9. Deti do 14 rokov sa smú v objekte zdržiavať iba pod dohľadom dospelej
svojprávnej osoby.
10. V prípade úrazu spôsobeného vlastným zavinením alebo nedodržaním

prevádzkového poriadku, si návštevník nemá
právo vymáhať žiadne finančné odškodnenie od majiteľa
a prevádzkovateľa objektu.
11. Cenné veci si nenechávajte bez dozoru. Majiteľ objektu
a prevádzkovateľ v prípade straty alebo krádeže za veci nezodpovedá.
12. Návštevníci môžu počas pobytu v objekte využívať WC, ktoré sú
situované v budove.
13. Návštevníci objektu môžu pri svojich aktivitách využívať športové
náradie a náčinie. Inventár je samostatnou prílohou tohto poriadku.
14. Z hľadiska dodržiavania pravidiel bezpečnosti vstupujú do objektu
minimálne dve osoby.
Tento prevádzkový a návštevný poriadok nadobúda platnosť a
účinnosť od 1. 8. 2009.

Marián Staňo
starosta obce

