PROVOZNÍ ŘÁD HOLYŇSKÉ STODOLY
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Identifikace
název: Holyňská Stodola adresa: Náměstí Pod lípou 6/6, Praha 5, 154 00
e-mail : zuzka.ruzickova@centrum.cz telefon: +420 774 444 583
Nájemce: Zuzana Horká
IČ : 71459464
Provozní doba: po-ne 9:00 – 1:00
Společenský sál I a zahrada pouze do 21:00
2. Tento provozní řád určuje zásady chování návštěvníků areálu, jejich práva a povinnosti. Porušení
tohoto provozního řádu je důvodem k postihu dle provozního řádu či zákazu vstupu.
3. Vstup do areálu a jeho užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily tímto provozním
řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny nájemce a zástupců
nájemce.

Článek 2
Specifikace areálu
Provozní prostory areálu tvoří: Hlavní vjezd, dvůr, zahrada, společenský sál I (stodola), společenský
sál II (chlév), zázemí pro catering, 2x wc pro návštěvníky, wc pro catering a další provozní místnosti.
Článek 3
Všeobecná pravidla užívání prostor areálu
1. Vstupem do areálu se návštěvníci zavazují řídit jednotlivými body provozního řádu.
2. Nájemce si vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z prostoru areálu při nevhodném chování a porušení
některého ze zákazů uvedených v provozním řádu a to bez nároku na vrácení peněz za pronájem,
v případě, že již byla cena uhrazena.
3. Nájemce si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají
konfliktní situace v prostoru areálu.
4. Nájemce si vyhrazuje právo na náhradu škody na vybavení areálu (movité věci, dekorace a jiné drobné
předměty). Při úmyslném zničení, poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je
podnájemce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození a náklady na
znovupořízení.
5. Nájemce si vyhrazuje právo zakázat vstup do areálu osobě pod vlivem drog či jiných psychotropních a
návykových látek.
6. Nájemce neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách areálu.

7. Hlídání dětí v prostoru areálu zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí a zodpovídají za ně.
8. Parkování vozidel návštěvníků areálu je možné na místech určených nájemcem. Vozidla nesmí bránit
vjezdu ani výjezdu ostatních vozidel z nebo do areálu.
9. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu.
10. Návštěvníci jsou povinni dodržovat noční klid a po 22. hodině se smí zdržovat pouze ve vnitřních
prostorách areálu.
11. Reprodukovaná hudba je povolena pouze v sále č.II (chlév) a nesmí překročit limit 80db, po 22:00
limit 65db
12. Návštěvník je povinen dbát pokynů nájemce a zástupce nájemce.

Článek 4
Zákazy
1. Do prostor areálu je zakázáno vnášet a používat pyrotechniku, výbušninu a manipulovat s otevřeným
ohněm.
2. Do prostor areálu je zakázáno vnášet a používat zbraně.
3. Do areálu je zakázán vstup se psy, kočkami a jinými domácími zvířaty. Ve výjimečných případech
pouze po předchozí domluvě s nájemcem a za předem stanovených podmínek.
4. Ve vnitřních prostorách areálu je zakázáno kouření veškerých tabákových výrobků.
5. Je zakázáno vstupovat do míst, která nejsou určena pro návštěvníky. Tyto prostory jsou onačeny.
Článek 5

Závěrečná ustanovení
1. Za provoz areálu odpovídá nájemce areálu a má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která
jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
2. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky, kteří využívají prostor areálu.
3. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena a specifikována v tomto provozním řádu se řídí
dalšími vnitřními předpisy nájemce a příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména
právními předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví.
4. Tento provozní řád může být měněn a doplňován formou písemných dokladů.
5. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

