PROVOZNÍ ŘÁD
jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci objektu školy umění Artual, nacházející se na adrese
Letohradská 62, Praha 7 (dále jen Artual), provozované organizací Artual, z. s. .
I. Základní ustanovení
V zájmu zabezpečení a ochrany zdraví, majetku a vhodných podmínek pro provozování činnosti v
těchto prostorách, jsou všichni návštěvníci povinni dodržovat tento řád.
II. Prevence škod
Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, zdraví a je povinen
předcházet vzniku škod. Případné vzniklé škody hradí viník a to v plné výši.
III. Vstup do objektu
1. Vstup do objektu je povolen pouze se souhlasem provozovatele, jímž je Artual, z. s., respektive
jeho zástupců, za něž se kromě statutárních zástupců organizace považují v době konání kurzů a
seminářů také všichni lektoři Artualu a organizátoři akcí, konaných pod hlavičkou Artual, z. s.
2. Nájemci prostor a návštěvníci jejich akcí jsou oprávněni vstupovat do prostoru Artualu pouze v
době vymezené smlouvou o pronájmu. O dalším svém pohybu v těchto prostorách jsou povinni se
předem domluvit se zástupci Artualu.
2. V případě pronájmů je nájemce povinen informovat provozovatele o předpokládaném počtu
návštěvníků akce a zabezpečit prostory tak, aby měl přehled o osobách, které se v něm pohybují.
3. Prosíme návštěvníky, aby neprodleně informovali zástupce Artualu (lektory kurzů, organizátory
akce, kontaktní osoby s nimiž nájemce uzavřel smlouvu), pokud se v prostoru bude pohybovat
jakákoli pro ně podezřelá osoba.
IV. Čistota a pořádek v objektu a okolí
1. V celém objektu a jeho okolí je přísně zakázáno kouřit.
2. V Artualu je zajištěn pravidelný úklid, nejméně 2x týdně. Je povinností každého návštěvníka v
maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí.
3. Prosíme informujte jakéhokoliv zástupce Artualu, pokud zjistíte nedostatky v úklidu (chybějící
toaletní papír, mýdlo, nedostatečně uklizený sál apod.), napravíme je v nejkratší možné době.
4. Dbejte prosím na třídění odpadu. Plastové láhve stlačte a vyhoďte do koše vyhrazeného pro
plastový odpad. Nádoba pro tříděný odpad je i dispozici i pro papír. Své odpadky nenechávejte v
tanečním sále, šatnách, ani dalších prostorách či okolí Artualu.
5. Dodržujte čistotu v kuchyňce. Návštěvníkům je volně k dispozici veškeré vybavení kuchyňky
(lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, kávovar, nádobí a příbory), za dobrovolný
příspěvek dále čaje a káva. Použité nádobí je každý povinen po sobě umýt a uklidit zpět do
skříněk, tak aby kuchyňku zanechal ve stavu, v jakém byla při jeho příchodu.
6. Vstup do tanečního sálu, do ateliéru, místnosti s dětským koutkem a do zázemí Artualu je
povolen pouze po přezutí. V sále je přísně zakázáno používat jakoukoliv obuv, která zanechává
stopy na podlaze, nebo by mohla jakkoliv poškodit její povrch.
V. Provoz tanečního sálu, šatny a dalších prostor
1. Do tanečního sálu vstupujte ve vhodném převlečení a přezutí (nebo bosi/ v ponožkách). Vaši
obuv a svrchní oděv zanechte u vstupu do objektu, ostatní oblečení, tašky a osobní věci v šatně
přiléhající k tanečnímu sálu. Za věci odložené v šatnách, ani kdekoliv jinde v prostorách Artualu
provozovatel neručí.
2. Sociální zařízení udržujte v čistotě. Neodkládejte zde vaše věci.
3. Osvětlení sálu, regulaci topení, větrání a ozvučení sálu ovládají pouze organizátoři akce a
lektoři, kteří rovněž určují potřebnou intenzitu. Před odchodem musí být ve všech prostorách
zhasnuto, vypnuto topení a větrání a ozvučení sálu. V kuchyňce musí být vypnutý a vypojený z
přívodu elektřiny kávovar a rychlovarná konvice.
6. Otevírání oken a větrání provádějí pouze lektoři a organizátoři akcí. Ti rovněž před odchodem z

užívaných prostor zkontrolují, zda jsou všechna zařízení vypnuta a okna uzavřena, a to ve všech
jimi využívaných místnostech.
7. Jakékoliv způsobené škody na zařízení Artualu jsou náštěvníci povinni neprodleně oznámit
lektorovi nebo organizátorovi akce. Lektoři a organizátoři akcí jsou povinni neprodleně nahlásit
zjištěné škody statutárním zástupcům Artual, z. s., nebo v případě pronájmů pověřeným
kontaktním osobám.
8. Všichni návštěvníci Artualu, jakož i všichni uživatelé prostor na základě smlouvy k pronájmu,
jsou povinni dodržovat noční klid, tzn. ve všední dny v čase 22 – 6 hodin a o víkendu v čase 22 – 8
hodin, se zdržet jakékoliv hudební produkce a všech hlasitějších aktivit.
VI. Protipožární prevence
1. K hašení požáru je v Artualu umístěn hasící přístroj, a to při vstupu do objektu.
VII. Prevence proti úrazům
1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a
zdraví jiných osob.
2. Vlastník objektu ani provozovatel neodpovídá za úrazy způsobené v sále ani v jiných prostorách
a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti.
3. Všichni lektoři a organizátoři akcí musí být řádně vyškolení o zásadách první pomoci, kterou
jsou v případě potřeby povinni poskytnout.
VIII. Odpovědnost za škodu
1. Všichni návštěvníci odpovídají provozovateli za škodu, kterou způsobili svým jednáním.
Odpovědnost za škodu se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
2. Provozovatel neručí za vnesené osobní předměty, peníze ani jiné cennosti.
IX. Sankce za porušení provozního řádu
1. Provozovatel prostor je oprávněn v případě porušení provozního řádu požadovat náhradu
škody, respektive uplatňovat při zjištění nedodržování provozního řádu vůči dotčeným osobám
adekvátní sankce. V případě opakovaného porušení provozního řádu si provozovatel vyhrazuje
právo bezodkladně vykázat bez dalších náhrad dané osoby z prostor Artualu.
X. Závěrečná ustanovení
1. Tento provozní řád je nedílnou součástí přihlášky na kurzy, workshopy a akce pořádané Artual,
z. s., stejně jako smlouvy o pronájmu prostor.
2. Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem zveřejnění.
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