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ŘÁD KLUBOVNY 
 

Vymezuje práva a povinnosti členů PS a návštěvníků prostor Pionýr Řečkovice 
(dále jen „Klubovny“) 

 

a) Základní ustanovení 

- prostory Pionýr Řečkovice = dále jen „Klubovna“ (psáno s velkým K) 

- prostory vnitřní = začínají od vstupních dveří = klubovna, čajovna, sál, 
chodby, sklady, sociální zařízení, šatna. 

- prostory vnější = oplocený prostor před Klubovnou začínající vstupní bránou. 

- návštěvník Klubovny = členové PS (děti, instruktoři, vedoucí, FC, ostatní 
členové), rodiče, hosté, členové Matáty, účastníci akcí nebo jakýkoli člověk 
přítomný v prostorách Klubovny. 

- zodpovědná osoba = má na starosti dohled nad dodržováním Řádu klubovny 
ostatními návštěvníky Klubovny.  

 

b) Návštěvník Klubovny 

- má právo využívat prostory Klubovny a její vybavení v rámci dané akce a 
podmínek, dohodnutých při jejím zapůjčení. 

- je povinen dodržovat tento Řád klubovny, chovat se maximálně šetrně 
k prostorám a vybavení Klubovny, nalezené nebo vzniklé závady nahlásit 
zodpovědné osobě nebo správci klubovny. V případě poškození nebo zničení 
vybavení prostor bude s Vedením PS projednána náhrada. 

- je povinen v klubovně udržovat pořádek, přezouvat se nebo použít návleky, 
boty a svršky odkládat v místech k tomu určených, nenechávat cenné věci bez 
dozoru. 

- nevstupuje do prostor, které nejsou určeny k probíhající akci nebo nebyly 
zapůjčeny. 

- chová se slušně, udržuje pořádek a klid i v okolí Klubovny, vzhledem 
k veřejnosti, obyvatelům sídliště a k sousední firmě (nepoškodit zaparkovaná 
auta, nehrát míčové hry před Klubovnou).  

 

- ve všech vnitřních prostorách Klubovny se nekouří a neužívají se žádné jiné 
drogy a omamné látky. V době pořádání veřejných akcí určených pro děti 
se nekonzumuje žádný alkohol. 

- do Klubovny se neberou kola ani kolečkové brusle, kočárky jen na chodbu. 

- případné zapůjčení Klubovny mimo daný rozpis schůzek se musí dohodnout 
se  správcem a ten to vyznačí na určeném místě (internet). 

- zapůjčené prostory Klubovny se odevzdávají ve stejném pořádku, jako byly 
přebírány (nebo lepším) - je uklizeno, nádobí umyté, koše vynesené, 
elektrospotřebiče (mimo ledničky) vytažené ze zásuvky, okna zavřená, 
zhasnuto a zamčeno. 

- návštěvník, který nedodržuje tento Řád nebo pokyny zodpovědné osoby, 
může být z Klubovny vyloučen. 

 

c) Zodpovědná osoba - vedení PS, správce, vedoucí akce = držitel klíčů 

- zodpovídá za dodržování tohoto Řádu klubovny návštěvníky Klubovny a 
udržování všeobecného pořádku a pravidel v prostorách Klubovny. 

- dbá především na uzamčení Klubovny před odchodem včetně příjezdové 
brány. 

- předem řádně nahlásí pořádanou akci (mimo pravidelných) a dodržuje 
dohodnuté podmínky zapůjčení prostor Klubovny. Je zakázáno pořádat 
neohlášené akce. 

- klíče od Klubovny jsou přiděleny trvale osobám dle rozhodnutí vedení PS. 
Zapůjčené klíče vydává (a vybírá) správce klubovny a vede záznamy v Knize 
půjčených klíčů. 

 
Schváleno Vedením PS Pionýr Řečkovice.   Pavel Buchta 
V Brně dne 2. 6. 2014  vedoucí PS 


