OBECNÍ ÚŘAD VENDRYNĚ

PROVOZNÍ ŘÁD

Obec Vendryně vydává tento provozní řád upravující provoz
Pamětní síně, která je součástí objektu Stará škola č. 195 ve Vendryni.
1.

Pamětní síň slouží občanům obce Vendryně, široké veřejnosti a dalším smluvním organizacím
k poznání historie Vendryně a k využití pro kulturní, vzdělávací a společenské účely.
2. Uživatelé a návštěvníci Pamětní síně jsou povinni respektovat provozní řád. Dále jsou povinni chovat
se a jednat v souladu s tímto provozním řádem tak, aby nedošlo k poškození majetku obce Vendryně.
3. Návštěvník a uživatel akcí odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši.
4. Provozní doba je nepravidelná a to na základě objednávek:
u správce Pamětní síně: telefon 774 753 155, e-mail knihovna@vendryne.cz
nebo na sekretariátě Obecního úřadu: telefon 558 554 111, e-mail obec@vendryne.cz
5. Standardní délka prohlídky je 30 – 45 minut.
6. Rada obce Vendryně jmenovala a schválila na svém zasedání správce a průvodce Pamětní síně.
Tyto osoby budou zodpovědné za
 vybavení a inventář
 za řádnou evidenci akce a počet účastníků do Prezenční knihy
 za dodržování provozního řádu návštěvníky
 řádný chod vytápění v zimním období
 nastavení klimatizačního zařízení v letním období
 poučení návštěvníka v případě použití plošiny pro přepravu vozíčkářů
Dále zajistí po prohlídce Pamětní síně po odchodu návštěvníků
 zhasnutí světel uvnitř i venku při odchodu návštěvníků
 uzamčení místnosti při odchodu a zakódování
 běžný úklid
7. Za děti a mládež zodpovídají rodiče, jejich zákonní zástupci, případně osoby pověřené jejich hlídáním
a dozorem.
8. Případné závady a nedostatky zapíše správce nebo průvodce do provozní knihy a oznámí tuto
skutečnost vedoucímu technické čety Obecního úřadu.
9. V Pamětní síni platí přísný zákaz kouření. Prostory vyhrazené pro kouření jsou venku před budovou.
Je zakázáno zacházet či manipulovat s otevřeným ohněm.
10. Provozovatelem pamětní síně je Obec Vendryně.
11. Provozovatel zajišťuje správu a údržbu majetku a rovněž tak garantuje poskytování služeb.

Budou dodržovány stanovené požární poplachové směrnice pro budovu č. 195
Důležitá telefonní čísla:
150 HASIČI
158 POLICIE
155 ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Tento provozní řád Pamětní síně obce Vendryně byl projednán a schválen radou obce dne 21. 12. 2015
a tímto nabývá účinnosti dne 1. 2. 2016
Vendryně 22. 12. 2015

Bohuslav Raszka

starosta obce Vendryně

