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provozní řád venkovní plochv Dobřichovického domku

provozní doba
Venkovní plocha, tj. uzavřený prostor uvnitř dvora střediska s dlážděnou plochou d trávníky
za lnfocentrem a ateliérem, je v provozu od 6:00 do 22:00 hodin.

1. Venkovní plocha SVČ Oobřichovického domku (dále jen DoDo)je přístupná pouze pro
klienty a návštěvníky DoDa.

2. Návštěvnícijsou povinni řídit se provozním řádem (k dispozici v prostorách SVČ
Dobřichovický domek) a pokyny provozovatele.

3. Venkovní plocha slouží k pobytu a odpočinku klientů účastnících se zájmových kroužků
DoDa, k parkování kol/koloběžek/kočárků a k průchodu veřejnosti na skatepark, který se
nachází v areálu DoDa.

4. Každý uživatel je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatřenítak, aby nedošlo
zejména k úrazu nebo k poškození zaYízení.

5. Úraz při volném vstupu osob a uživatelů (dětí, dospělých a seniorů)je na vlastní
nebezpečí, u nezletilých je nezbytný dohled dospělou osobou.

6. Udržujte na venkovní ploše čistotu a pořádek, neodhazujte odpadky na zem a
nepoškozujte majetek DoDa.

7. V zimě se za sněhu a náledí udržuje pouze průchod pro účastníky kurzů k budově DoDa
nebo průjezd pro vozidlo majitele přilehlého domu.

8. Za provoz, bezpečnost a organizaci skateparku zodpovídá soukromá osoba:
Tadeáš červenka 731 615 8O4
Klienti skateparku nemají bez předchozí dohody povolený přístup do prostor DoDa.

JE ZAKÁZÁNO
a) jezdit na venkovní ploše DoDa na kole, na elektrokoloběžce, na kolečkov,ých bruslích

nebo skateboardu! Uživatelé těchto prostředků z nich sesednou před vstupem do
areáluDoDa a mohou uvnitř areálu zaparkovat nebo použít k jízdě přímo v hale skateparku.

b) kouření (i elektronických cigaret), konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně.
c) odhazovat odpadky a úmyslně rozbíjet předměty.

Při porušení pravidel má přítomný zaměstnanec DoDa nebo správce právo vykázat
návštěvníka z areálu.

Pověřený správce: Hana Matějková tel:778 427 tOB

V Dobřichovicích dne: 4. t,2O2L
lng. Radka Alexy, Ph.D.
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