PROVOZNÍ ŘÁD KLUBU
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Provozní řád klubu upravuje podmínky užívání a pravidla provozu prostor klubu
Vysoké školy ekonomie a managementu.

Provozní řád klubu je vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomie a managementu.

Provozní řád klubu VŠEM
_________________________________________________________________________________________

Článek 1
Základní ujednání
1. V rámci Vysoké školy ekonomie a managementu je k dispozici klub VŠEM, dále jen klub.
2. Podmínky využívání a pravidla provozu klubu upravuje tento provozní řád.
3. Provozní řád klubu je vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomie a managementu, dále jen
VŠEM.
4. Klub VŠEM je umístěn v prostorech VŠEM, v přízemí budovy.
Článek 2
Všeobecné pokyny
1. Každý návštěvník klubu, dále jen návštěvník, je povinen seznámit se s tímto provozním
řádem a jednat a chovat se v souladu s ním.
2. Prostory klubu jsou určeny k občerstvení, schůzkám a odpočinku.
3. Prostory klubu jsou snímány kamerovým systémem.
4. VŠEM neručí za odložené věci a nenese žádnou odpovědnost v případě ztráty osobních věcí.
5. Návštěvník je povinen dodržovat v těchto prostorách zásady bezpečnosti, hygieny a požární
ochrany.
6. Návštěvník neruší ostatní, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním.
7. Návštěvník udržuje pořádek v prostorách klubu tím, že po sobě uklidí místo, kde seděl
a veškeré odpadky vyhodí do určených nádob.
8. V případě zjištění jakéhokoli poškození zařízení, přístrojů nebo nábytku je každého povinností
uvedenou skutečnost oznámit na Studijním oddělení.
9. V celém prostoru klubu platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání
alkoholických nápojů.
10. Do všech prostor klubu je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem
návykových, omamných nebo psychotropních látek a osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení.
11. Přístup do klubu je možný pouze v rámci provozní doby klubu VŠEM.
Článek 3
Ohřev a konzumace donesených potravin
1.

Návštěvníci mají k dispozici mikrovlnnou troubu pro ohřev jídla.

2.

Manuál pro obsluhu mikrovlnné trouby je studentům k dispozici v klubu VŠEM, kdy uživatelé
jsou povinni tento manuál dodržovat a respektovat.

3.

Zákaz ohřevu vysoce aromatických potravin s ohledem na další návštěvníky klubu.

4.

Zákaz uskladňování doneseného nádobí, zapomenuté nádoby na potraviny budou vyhozeny.

5.

V případě znečištění mikrovlnné trouby jsou návštěvníci povinni spotřebič uvést do
původního stavu a taktéž místo, kde ke konzumaci došlo.

6.

Veškeré potraviny je možné konzumovat pouze v klubu VŠEM, je zakázáno konzumovat
potraviny v ostatních prostorách školy (Knihovna / Studovna, Učebny, StartUp VŠEM).
Článek 4
Platnost řádu

1.

Tento provozní řád je platný od 1. října 2013.

2.

Aktualizace k 15.3.2016.

