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Klubovna 22. střediska Pivovarská 9 

PROVOZNÍ ŘÁD pro ubytované 

- Pronájem je potřeba dopředu dohodnout se správcem klubovny. 

- Každou skupinu přihlašuje vždy jedna plnoletá osoba (vedoucí). Vedoucí pravdivě a úplně vyplní 

údaje o své osobě  a o své skupině (počet osob) do online ubytovací knihy. Odkaz na formulář mu 

bude zaslán emailem. 

- Vedoucí převezme od správce nebo pověřené osoby klíče a kód k zámku. Od klíčů je zakázáno 

pořizovat kopie! Při ztrátě klíčů uhradí vedoucí náklady spojené s výměnou zámku. 

- Po příchodu vedoucí zkontroluje stav klubovny. Případné závažné nedostatky (nefungující el. Proud, 

voda, havárie na soc. zařízení, značný nepořádek po schůzkách apod…) nahlásí tel. správci. 

- Vedoucí seznámí ostatní s provozním řádem a zajistí aby se ostatní ubytování chovali šetrně a 

ohleduplně k vybavení klubovny. Neplýtvali vodou ani el. Energií, dodržovali pořádek a noční klid. Za 

případné škody na majetku odpovídá vedoucí a je povinen uhradit případné náklady na jejich 

odstranění. 

- Na klubovně a v jejím bezprostředním okolí je zakázáno kouřit, pít a přechovávat alkohol a ostatní 

návykové látky. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog budou z klubovny vykázány okamžitě a bez 

náhrady! Na klubovně a v jejím bezprostředním okolí je potřeba dodržovat zásady slušného 

chování, není možné provozovat činnosti které jsou v přímém rozporu se skautskou myšlenkou. 

Takové osoby mohou být opět bez náhrady okamžitě vykázány. 

- V prostorách klubovny je zakázáno používat otevřený oheň. Používat vlastní vařiče a 

elektrospotřebiče lze jen po dohodě se správcem a na vlastní zodpovědnost. 

- S akumulačními kamny nemanipuluj! Ke zvýšení teploty v horní „vlčecí“ klubovně slouží kolébkový 

spínač pod oknem. Po jeho stisknutí se zapnou přímotopy.  Ty se po nastavené době vypínají 

automaticky. Přitápění pak lze opakovat. 

- Spí se na vlastních karimatkách a spacácích. Využívat je možné spodní „traperskou“ a horní „vlčecí“ 

klubovnu.  

- Klubovnu dívčího oddílu Viriony (dveře nahoře vpravo nad schody) nelze nijak používat a je zakázáno 

do ní vstupovat. 

- Je zakázáno vstupovat do sauny na dvorku a je zakázáno jakkoliv  manipulovat s vybavením sauny. 

Saunu smí používat jen proškolená osoba s povolením správce. 

- Vlastní odpadky si z klubovny odvezte! 

- Při hrubém porušení řádu může být skupina správcem nebo pověřenou osobou vykázána. Bez 

náhrady. 

- Kontakty: Správce- Ivor Sokol Sekanina 732 603 809, finistx@gmail.com 

- Ceník platný od 1.12. 2021: 

Dětské skupiny (děti do 15ti let a vedoucí)................. 60,- os/noc (min však 300,-/ noc) 

…………………………………v topné sezóně od 1.10. do 30.4. 70,- os/noc (min však 350,-/ noc) 

Skupiny starších (roveři, rangers, dospělí...) tj bez bez dětí do 15ti……………..80,- os/noc (min však 

300,- za noc) 

…………………………………v topné sezóně od 1.10. do 30.4. 100,- os/noc (min však 500,-/ noc) 

Komerční pronájem (semináře, workshopy, kroužky…) ………….. 250,- /h, 1500,-  den (ráno- večer) 

Klubovnu nepronajímáme pro oslavy, večírky a jiné akce které se neslučují s Provozním řádem ! 

Adresa Klubovny: Pivovarská 9, Brno, 60200,Vlastník klubovny: 22. středisko Junáka 

„Stopadesátrojka“ z.s. 

 

mailto:finistx@gmail.com

