ČOCHTANKLUB – potápěči,
pobočný spolek SPMS

Smíchov 2280/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Provozní řád
Všeobecná pravidla využívání prostor základny AMFORA Velké Dářko a jejího vybavení.

1. PROVOZOVATEL
ČOCHTANKLUB – potápěči, pobočný spolek SPMS
Smíchov 2280/1
591 01, Žďár nad Sázavou
IČ: 13694677
2. PROVOZOVNA
AMFORA Velké Dářko
Polnička ev. č. 60
591 02 Žďár nad Sázavou
3. ODPOVĚDNÁ OSOBA
Králíček Pavel, GSM: +420 777 142 787, E-mail: amfora@cochtanklub.cz
4. PROVOZNÍ DOBA
květen-září, po-ne 9:00-19:00
5. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Areál je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Voda není v areálu
dostupná dle podmínek provozovatele vodovodu v zimním období většinou od října
do března.
6. ODPADNÍ VODA
Odpadní voda je svedena do septiku, který je dle potřeby vyvážen odbornou firmou.
7. ÚKLID
Nájemce areálu přebírá zodpovědnost za provádění pravidelného úklidu
společných prostor a sociálního zařízení min. 1x denně. Jestliže je v době trvání
pronájmu přítomna službu konající osoba (zástupce správce/pronajímatele),
provádí tento úklid ona. Přítomnost či nepřítomnost službu konajícího pracovníka je
ustanovena ve smlouvě o pronájmu.
8. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTŮ
a) Provozovatel areálu si vyhrazuje právo ve zvláštních případech přidělit hostu
náhradní ubytování (např. z důvodu havárie na ubytovacím zařízení).
b) Každý host je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem a je povinen jej
dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že je s tímto Provozním
řádem seznámen.
c) Hosté ubytovaní v areálu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek.
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d) Užívání areálu je povoleno pouze osobám, které nejsou bacilonosiči nebo
nejsou postiženi infekčními či parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen
zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
e) Pokud se u ubytovaného objeví závažné průjmové nebo epidemiologicky
závažné onemocnění, je tato osoba povinna bezodkladně tuto skutečnost
nahlásit vedoucímu zařízení, který zařídí další postup tak, aby bylo vyloučeno
nebo minimalizováno zdravotní postižení ostatních ubytovaných.
f) Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytování osobám pod vlivem alkoholu
a dalších omamných látek, nebezpečným sobě nebo okolí, nebo takovým, u
kterých jsou pochybnosti o dodržování základního hygienického minima.
g) Ubytovatel si vyhrazuje právo vykázat ubytované z důvodu hrubých výtržností,
rušení nočního klidu, nebo klidu a pohodlí ostatních ubytovaných osob.
h) Návštěvníci areálu mohou stavět stany, karavany a parkovat vozidla pouze v
prostorech k tomu vyčleněných.
i) Hosté jsou povinni umisťovat komunální odpad pouze do určených nádob na
vyhrazených místech.
j) Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených. Během
grilování jsou hosté povinni mít po ruce nádobu s vodou, hlídat směr větru a
dbát na to, aby kouř neobtěžoval ostatní hosty a aby nevzniklo nebezpečí
požáru.
k) Koupání na vodních plochách u areálu je možné výhradně na vlastní nebezpečí.
l) Ubytovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci hostů areálu.
m) V areálu platí noční klid v době od 22.00 - 6.00 hod.
n) Akci, která by se měla končit po 22. hodině je nutno nahlásit správci budovy.
o) Za prostory AMFORY a její vybavení odpovídá správce AMFORY, člen klubu
nebo nájemce po dobu návštěvy, akce nebo pronájmu.
p) Uživatel má právo využívat všechno vybavení AMFORY, dle dohody nebo
sepsané smlouvy.
q) Hosté jsou povinni šetřit všemi energiemi – voda, elektřina, teplo.
r) Po vstupu do budovy není nutné se přezouvat, ale je nutné dbát na čistotu.
s) Hosté jsou povinni dodržovat hygienu a pořádek (po použití WC spláchnout,
uklidit odpadky do košů apod.).
t) Veškeré závady a škody hlaste neprodleně správci.
u) Návštěvník je povinen vracet veškeré vybavení po skončení akce na původní
místa (nábytek, zapůjčené potřeby, knihy, nádobí …).
v) Kouření ve vnitřních prostorách je zakázáno.
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w) Je zakázáno užívat vybavení v rozporu s jeho účelem a záměrně ho
poškozovat.
x) Je zakázáno jakkoliv zasahovat do elektrických rozvodů a jiných zařízení
v objektu.
y) Je zakázáno přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví bez
povolení správce.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) Pro situace nezmíněné v předešlých bodech provozního řádu se výslovně
odkazujeme na ustanovení Občanského zákoníku, platné předpisy a místní
zvyklosti.
b) Ve sporných nebo v tomto řádu neuvedených otázkách rozhodne provozovatel.
c) Provozní řád areálu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu rekreačního
zařízení. Každá osoba, která poruší Provozní řád, bude z areálu a ubytovací
jednotky vykázána bez náhrady.

Provozní řád základny AMFORA Velké Dářko schválil výbor klubu na jednání výboru dne
29.06.2020 s platností Provozního řádu od 01.07.2020.
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Příloha č. 1

Pravidla pro pořadatele akcí a pronájmů
1. OBECNÁ USTANOVENÍ















Chovejte se ohleduplně a snažte se nic nezničit.
Kabáty a bundy patří na věšáky.
Šetřete vodou, dřevem a elektřinou, topení je zajištěno dřevem a je nutno
regulovat dle teploty pocitové, snažte se netopit příliš.
Nádobí v kuchyni umyjte, vraťte na místo, odkud jste jej vzali.
Platí zákaz přenášení nábytku vyjma stolů a židlí, vše vraťte na původní místo.
Chovejte se ohleduplně k nástěnkám, fotkám a veškerému dalšímu vybavení.
Při odchodu zamykejte vchodové dveře a zkontrolujte je.
Platí přísný zákaz kouření v prostorách AMFORY. Kouření je možné pouze před
budovou, nedopalky je nutno uklidit po akci, během akce odhazovat do popelníků
nebo košů.
Dodržujte noční klid v okolí budovy (22 – 6 h).
Veškeré závady a škody hlaste správci.
Prosíme, abyste i v době svého pobytu udržovali všude, vč. venkovních prostor,
pořádek!!!
Skladování potřeb pro pobyt a akce je možné v garáži po domluvě se správcem
nebo odpovědnou osobou.
Při delším pobytu je vhodné ranní hygienu provádět při dobrém počasí u kohoutku
venku v areálu.
Je možné využít sprchu vedle sauny, prosím šetřete vodou.

2. PŘI ODJEZDU










Nezanechávejte při odchodu ŽÁDNÉ jídlo v lednicích a mrazácích, ani na
kuchyňské lince.
Ukliďte vše na svá místa, zavřete okna, zameťte, setřete nebo vysajte všechny
podlahy (kuchyň, použité místnosti, sociální zařízení, chodba, jídelna, zasedací
místnost nahoře, místnost pro spaní), umyjte nádobí, vyneste odpadky, zhasněte,
zamkněte. Je možné využít erární úklidové vybavení.
Při spotřebování dřeva v místnosti vedle jídelny, je třeba dřevo doplnit, místnost
zamést.
Venkovní prostory v celém areálu je třeba projít a případné odpadky nebo
neuklizené věci dát do pořádku.
Zkontrolujte, že veškeré zapůjčené vybavení areálu není poškozené. V případě
poškození, nahlaste tuto informaci správci budovy a jste povinni uhradit
odpovídající částku za opravu, či nákup nové věci, nebo zajistit opravu poškozené
věci.
Zapište si stav vodoměru a elektroměru a nahlaste ho správci či pověřené osobě.
Klíče a celý objekt předejte při odchodu dle dohody správci nebo pověřené osobě.
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3. CO MŮŽETE BEZ OBAV VYUŽÍT



Všechny neuzamčené prostory dle dohody nebo smlouvy.
Vybavení v kuchyni, jídelně a atriu.

4. CO NENÍ SOUČÁSTÍ PRONÁJMU






Služba zajišťující provoz baru a další případné potřeby pronajímatele – lze sjednat
za příplatek
Zapůjčení vybavení (jako například kurt, lodičky, stolní tenis, gril, biliard, spaní
v budově) je možné za příplatek.
Pronájem sauny je možný za příplatek.
Přístup do dílny objektu.
Přístup za bar a do malé kuchyně bez služby nebo správce objektu.

5. CENY A TERMÍNY


Aktuální ceník a
www.cochtanklub.cz

volné

termíny

najdete

na

klubových

stránkách

6. SPRÁVCE AMFORY


Králíček Pavel, GSM: +420 777 142 787, E-mail: amfora@cochtanklub.cz
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