
Provozní řád volnočasové místnosti rodinám s dětmi pro vytváření společných aktivit  

Horní Lomná č.p. 128 

Vlastník a správce VM: 

Vlastník:  Obec Horní Lomná, SDH Horní Lomná 
 

Správce:  Obec Horní Lomná, SDH Horní Lomná 

kontakt: Sobolová Renáta mob.: 604 378 976 

Volnočasová místnost slouží k setkávání občanů všech věkových kategorií. Přejeme si, 
abychom se zde cítili všichni dobře. Buďme k sobě tolerantní, vstřícní. Prosíme o přečtení a 
dodržování následujících pravidel. 

Provozní doba:  

Volnočasová místnost bude pravidelně otevřená v pátek v době od 16.00 – 19.00 hod. 
V další dny jen po předchozí tel. domluvě se správcem.  

Termíny akcí typu: setkávání maminek s dětmi, promítání filmů, besedy, přednášky a jiné 
akce organizované ve volnočasové místnosti pro veřejnost budou avizovány na webových 
stránkách obce, případně na vývěskách u autobusových zastávek či prostřednictvím služby 
SMS pro obce. 

Vybavení místnosti: Zátěžový koberec, kuchyňka s vybavením a varnou konvicí, 
dataprojektor, 5 ks sedacích vaků, 2 konferenční stolky, chytrý nátěr na zdi, 24 
stohovatelných židlí, 2 bílé regály, notebook, reprobedny k PC, přenosný bluetooth 
reproduktor s mikrofonem, věšáková stěna, programové vybavení. K dispozici jsou pastelky, 
fixy, plastelína, knihy pro děti, hračky, deskové hry, aj. příslušenství pro kreativní činnost 
s dětmi. 

Organizace provozu místnosti:  

Každý návštěvník se po příchodu zapíše do knihy návštěv. V místnosti je umístěn box, do 
kterého můžete vkládat dobrovolné finanční příspěvky, které poslouží k úhradě nákladů na 
energie, vznikající v souladu s provozem místnosti a také budou využity k jejímu dalšímu 
dovybavení. Zápisem do knihy návštěvník souhlasí s provozním řádem volnočasové místnosti 
Horní Lomná č.p. 128 a je rovněž zodpovědný za to, aby nedošlo v době jeho přítomnosti 
k poškození jejího vybavení a znehodnocení jejího majetku. V případě zjištění jakéhokoliv 
poškození majetku je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit provozovateli anebo 
správci. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli v plné výši, byť se 
jedná o čin neúmyslný. 

Před vstupem do místnosti je návštěvník povinen zout si obuv, vstup do místnosti je možný 
jen v ponožkách anebo v přezůvkách. Boty a svršky si návštěvník uklidí na místa k tomu 
vyhrazená. 

Vstup dětí je podmíněn doprovodem dospělé osoby (osoba starší 18 let), která nese plnou 
odpovědnost za případné škody na svém zdraví, zdraví dítěte i majetku provozovatele. 

V případě zájmu o promítání filmů či pohádek se návštěvník předem domluví se správcem. 

Návštěvník je povinen dbát na pořádek celé místnosti a před odchodem uklidit s dítětem 
všechny hračky, případně umýt nádobí apod. 

V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do místnosti. 

Tento provozní řád nabývá okamžité platnosti.   

V Horní Lomné, dne: 8.1.2020 


