Junák svaz skaut a skautek eské republiky,
st edisko Fr. Barví e T ebechovice pod Orebem

Vnit ní ád klubovny . 7
Všichni uživatelé prostor klubovny . 7 jsou povinni dbát následujících zásad:

klubovna slouží pro innost oddíl a spolkovou innost st ediska
udržovat istotu a po ádek
do koše v klubovn házet pouze spalitelný obsah, zbytek odnést do pytle v p tce
(do n j neházet sklo, plasty a zbytky potravin – to vše odnést do p íslušných
kontejner )
zamést, v p ípad pot eby ot ít stoly, vyt ít podlahu (na vyt ení si oh ej vodu
v kuchy ce, hadr vyždímej a nechej op t v klubovn )
šet it voln p ístupný materiál a inventá , který je ur en k volnému používání
p i použití nádobí z kuchy ky ho odnést zpátky, umýt, ut ít a uklidit zp t
nemanipulovat s kamny a nezakrývat je, vynést popel
D EVO ŠTÍPAT VENKU !!! (nejlépe u d evníku na špalku )
neplýtvat d evem (p ed odchodem donést do klubovny spot ebované d evo a
nad lat t ísky)
zamezit vstupu osobám, které nejsou leny st ediska (výjimku ud luje zástupce
v dce st ediska br. P emek Pistora 777 554 599)
nebrat nápoje a jídlo ke kule níkovému stolu
p i vyp j ení libovolné deskové hry ji vrátit v kompletním stavu a nepoškozenou
jakoukoliv závadu neprodlen nahlásit zástupci v dce st ediska (dtto jako výše)
dodržovat bezpe nostní a protipožární obecn platné normy
p ed odchodem zad lat okenice, zav ít okna, zhasnout a zamknout vchodové dve e
za dodržování tohoto ádu je odpov dný vedoucí akce, který je povinen s ním
seznámit všechny ú astníky
Vnit ní ád nabývá platnosti dne 1.12.2009 rozhodnutím st ediskové rady.
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