
Provozní řády - Noclehárna

Platnost od 01. 11. 2020 

1. Provozní řád koupelny

 Koupelnu může užívat každý zapsaný klient noclehárny

 Provozní doba koupelny je denně od 18.00 do 22.00 a od 5:30 do 6:00

 S vybavením koupelny je třeba zacházet šetrně a zejména vybavení koupelny neničit

 Klient ručí za veškeré způsobené škody na vybavení koupelny

 V prostorách koupelny je zakázáno používat elektrické spotřebiče

 Po skončení mytí nebo sprchování klient koupelnu řádně umyje a uklidí, včetně v ní 
umístěného zařízení. Konkrétně umyje umyvadlo, opláchne stěny sprchového koutu 
a vytře podlahu

 Poskytovatel neručí za osobní věci, které klient v koupelně zapomene

 Klient nesmí v prostorách koupelny skladovat žádné věci

 Klient nesmí nechat v koupelně bezdůvodně téct vodu

 Klient musí dbát na osobní bezpečnost během užívání koupelny, nestříkat vodu na 
podlahu, neodkládat na podlahu mýdlo, aby nedošlo k uklouznutí, nesahat mokrýma
rukama na zásuvky a před opuštěním koupelny zkontrolovat, zda je řádně vypnutá 
voda

 Veškeré poruchy a nedostatky je nutné nahlásit pracovníkovi noclehárny

 Poskytovatel je povinen udržovat koupelnu v řádném stavu v souladu 
s bezpečnostními předpisy
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2. Provozní řád kuchyňky

 Kuchyňku může užívat každá zapsaný klient noclehárny

 Provozní doba kuchyňky je denně od 18.00 do 22.00 a od 5:30 do 6:00

 Místnost s označením „kuchyňka“ slouží pro přípravu studené a teplé stravy a dále 
slouží jako jídelna

 Používání vlastních elektrických přístrojů v této místnosti je zakázáno

 Klient je povinen umýt po sobě veškeré použité přístroje, kuchyňské náčiní a nádobí, 
dřez a kuchyňskou linku

 Použité kuchyňské náčiní a nádobí vrací klient na obvyklé místo

 Po ukončení stolování klient umyje stůl, který použil

 Směsný odpad vhazuje do koše v kuchyňce. Papír, plast a sklo do tašek na tříděný 
odpad 

 Klient je povinen při odchodu z kuchyňky zkontrolovat, zda jsou vypnuté 
elektrospotřebiče, světla a voda

 Je zakázáno vynášet nádobí, vybavení a zařízení kuchyňky z budovy!

3. Provozní řád ložnice

 V celé noclehárně je zákaz konzumace alkoholu a drog

 V noclehárně je rovněž zakázáno kouřit

 Do ložnice si klienti mohou přinést jen věci osobní potřeby 

 Každý klient je povinen udržovat pořádek, včetně čistoty přiděleného lůžka

 Každý klient si povléká a svléká lůžkoviny sám. Ty obdrží od službu konajícího 
pracovníka

 V ložnici nesmí klienti konzumovat žádné jídlo. K tomu je určena pouze kuchyňka.

 Klienti nesmí používat vlastní elektrická zařízení

 Noční klid je stanoven od 22.00 hodin do 5:30 hodin

 Bude-li klient narušovat práva druhých osob, chovat se nevhodně, nebo porušovat 
provozní řády, je povinen na vyzvání službu konajícího pracovníka noclehárnu pro 
celý zbytek noci neprodleně opustit
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