PROVOZNÍ

ŘÁD MULTIFUNKČNÍ
OBECNÍHO

BUDOVY

ÚŘADU

v Dřínově
I. Všeobecné pokyny
1. Každý návštěvník Multifunkční budovy obecního úřadu je povinnen se tímto

řádem řídit a dodržovat pokyny stanovené tímto řádem.
2. Vstup do budovy dětem mladším 7 let je povolen pouze s osobou starší 12 let.
Za úrazy mladších dětí, které se zde budou pohybovat bez dozoru rodičů, nesou
odpovědnost rodiče.

II. Použití PC k přístupu na internet
1. Počítače jsou umístěny v místnosti místní knihovny
2. V knihovně je zakázáno rušit ostatní návštěvníky hlukem, používat PC pod
3.
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vlivem alkoholu a jiných omamných látek
Je zásadně zakázáno zasahovat do konfigurace a nastavení PC! Není dovoleno
vkládat vlastní diskety bez vědomí vedoucí knihovny, ani instalovat aplikace
stažené z internetu ( především z důvodů zavirování sítě)
Za informace a obsah souborů nenese provozovatel žádnou odpovědnost
V prostorách knihovny není dovolena konzumace vlastních nápojů a potravin
Při využívání internetu je zakázáno vše , co je v rozporu se zákony ĆR , např.
šíření, prohlížení a stahování dokumentů podporujících rasovou nesnášenlivost,
ohrožování mravní výchovy mládeže , porušování autorských práv, apod.
V případě poškození některých komponentů počítačové sestavy je návštěvník
povinni uhradit: poškození – polití klávesnice = 200,-Kč
poškození – polití myši / podložky: 100,-Kč
poškození – polití počítače : od 500,-Kč dle rozsahu škody
Pokud nedojde k uhrazení způsobené škody, vystavuje se návštěvník –
uživatel možnému právnímu postihu a zásahu Policie.

III. Místní knihovna
Pohyb a využití těchto prostor se řídí samostatným provozním řádem vydaným pro
provoz Místní knihovny.

IV. Klubovna
1. V klubovně se mohou zdržovat pouze osoby, které nejsou pod vlivem
alkoholu nebo návykových látek.
2. Každý návštěvník je povinnen udržovat pořádek a při odchodu z klubovny
po sobě řádně uklidit
3. Není dovoleno z klubovny vynášet žádné hry ani jiné vybavení
4. Pokud dojde k poškození či ztrátě zařízení a následnému neuhrazení
způsobené škody v plné výši, vystavuje se návštěvník – uživatel možnému
právnímu postihu a zásahu Policie
5. V klubovně je povolena konzumace nealkoholických nápojů a drobného
občerstvení, není zde však povolena tepelná příprava občerstvení

V. Herna a tréninková místnost stolního tenisu
Pohyb a využití těchto prostor se řídí samostatným provozním řádem, zpracovaným
oddílem stolního tenisu.

V. Závěrečná ustanovení
1. Tento provozní řád vydává Obecní úřad v Dřínově
2. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do Multifunkční budovy obecního

úřadu seznámit s provozním řádem a tento řád dodržovat.
3. Pokud dojde k porušení některého z uvedených bodů bude návštěvník vykázán
z prostor budovy.
4. Ve všech prostorách budovy je zakázáno kouření a užívání omamných látek.
5. Návštěvníci, kteří budou v podnapilém stavu mají vstup do celé budovy
zakázán.
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