PROVOZNÍ ŘÁD
SKAUTSKÉ KLUBOVNY V RATÍŠKOVICÍCH
(TENTO ŘÁD JE ZÁVAZNÝ PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY KLUBOVNY)
 Vstup do klubovny je povolen pouze:
o Oddílovým vedoucím, jimi pověřeným členům, oddílům a družinám.
o Členům střediskové rady junáka (SRJ).
o Hostům (cizí oddíly, akce …) vždy s vědomím SRJ.
 V celé klubovně a jejím okolí platí zákaz kouření.
 Všichni návštěvníci klubovny jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách
klubovny a okolí.
 Do všech místností používáme přezůvky, nebo po akci vytřeme podlahy.
 Při používání kuchyně:
o Umýt a uklidit na své místo všechno použité nádobí.
o Vypnout a vymýt ledničku a vypnout rychlovarnou konvici ze zásuvky.
o Zastavit přívod plynu k vařiči a řádně jej umýt.
o Nezanechávat žádné jídlo! (ani koření či čaje).
 Po jednodenní akci:
o Vynést všechny odpadkové koše do košů vedle WC.
o Všude pozhasínat a vypnout všechny spotřebiče.
o Zavřít všechna okna.
 Po vícedenní akci navíc:
o Zamést a umýt podlahy.
o Umýt umyvadla i WC.
o Vynést všechny koše včetně košů u WC do popelnic pod schody.
 V případě využití krbu je nutné jej po akci vymést a zlikvidovat popel. Dřevo je uschováno
ve sklepě, kde je jediný prostor v klubovně určený k jeho sekání.
 V případě poškození vybavení klubovny, zjištění závad na zařízení klubovny, či jakémkoliv
jiném problému kontaktujte:
o Palis - 606 142 848
o Svaťa - 728 678 726
 Výše uvedené osoby koordinují vytápění klubovny, v případě požadavků na změnu vytápění
je kontaktujte. Nezasahujte do nastavění termostatu!
 V zimním období je třeba důsledně zavírat vchodové dveře – zbytečně nevětrat.
 V prostorách klubovny se neskladuje dlouhodobě žádný materiál (krabice, odložené bedny
a jiné různé věci …) o úklid místností se starají oddíly, které jej mají právo vyhodit,
nebo použít pro své účely.
 O přiváženém a odváženém nábytku či vybavení klubovny musí vždy vědět některá z výše
uvedených osob.
 Třiďte odpad (PETky sešlapávejte).
 Při aktivitách se snažte nepoškozovat výzdobu místností a nástěnek.
 V lékárničce udržujte pořádek. Prošlé, nebo spotřebované věci nahlaste.
 Každou návštěvu je nutno zapsat do „Návštěvní knihy“.
 Za porušování těchto zásad, může být zamezen přístup na klubovnu.
Zkuste po vaší návštěvě zanechat klubovnu v lepším stavu než jste ji našli,
třeba se nám tu pak bude všem víc líbit a odpadne nám plno starostí.
Tento PROVOZNÍ ŘÁD klubovny v Ratíškovicích schválila
středisková rada Junáka dne 12. 10. 2007.

