PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PROSTOR OBECNÍ SOKOLOVNY ul. nám. Rudé
armády 150 Holasice
1. Budova Sokolovny slouží především ke sportovním a kulturním činnostem.
2. Mimo pravidelnou činnost lze sál (šatna, toalety) pronajmout ke sportu za
poplatek 100,- Kč /hod nekomerční sportování/dospělí, 50,- Kč/hod
nekomerční sportování děti, 250,- Kč/hod komerční sportování.
Pronájem kuchyňky vč. vnitřního vybavení k organizaci oslav, plesů, tanečních
zábav, kulturních pořadů apod.
Pronájem lze dohodnout na obecním úřadu v Holasicích, Václavská ul. 29.
Pronájem na oslavy a jiné kulturní akce je třeba dohodnout předem na
obecním úřadu v Holasicích, Václavská ul. 29, cena - viz.usnesení ZO č.
15a/26/2021, 15b/26/2021, 15c/26/2021, 15d/26/2021.
3. Při konání soukromých oslav a jiných kulturních či sportovních akcích, je nutné
dodržovat dobu nočního klidu. Od 22,00 hodin je přísně zakázáno jakýmkoli
způsobem rušit noční klid zejména ve venkovních prostorách – okolí
sokolovny.
4. Na sál je povolen vstup pouze v přezůvkách (mimo plesy a jiné společenské a
kulturní akce, bazary, besedy apod.).
5. V celé budově je přísný zákaz kouření. Zákaz používání otevřeného ohně a
používání omamných látek.
6. Při pobytu v budově sokolovny dodržujte pravidla bezpečnosti, neohrožujte
zdraví své ani ostatních účastníků a používejte pouze pronajatý prostor.
7. Veškeré zjištěné závady je vedoucí nebo nájemce povinen zapsat do knihy
závad (uložena na okenním parapetu v přísálí) a nahlásit pronajímateli. Za
jakékoli poškození interiéru budovy či zařízení budovy bude požadována
finanční náhrada v plné výši poškozené věci.
8. Po ukončení pronájmu je nutné uvést prostoru do stavu, v jakém byla prostora
předána (uklidit stoly, židle, zamést podlahu, uklidit toalety, apod.)
9. Při použití sociálního zařízení je nutné dodržovat hygienické zásady, čistotu
a pořádek.
10. Osobní věci odkládejte pouze ve vyhrazeném prostoru. Za jakoukoliv ztrátu
v budově sokolovny není pronajímatel zodpovědný.
11.Při odchodu je vedoucí či nájemce povinen zkontrolovat čistotu,
pořádek, vypnutá světla, uzavřenou vodu, okna a dveře, zamčené boční a
vstupní dveře.
12.Seznámení se s provozním řádem potvrzuje pronajímatel svým podpisem při
převzetí klíčů a bezpečnostního čipu.
13.Telefonní kontakty :
Pronajímatel :
547 229 362, 724 186 303
Policie Rajhrad :
974 626 720, 724 326 778
Tísňové volání :
112
Záchranná služba : 155
Hasiči :
150
Policie :
158

V Holasicích 15.12.2021

………………………………………
Mgr. Lenka Ungrová, v.r., starostka obce

