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PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKA UK FTVS 

 STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU – DVORCE 

 (hlavní budova – pokoje) 
 

 

  

Článek I 
1. Středisko u Stráže nad Nežárkou – Dvorce je objektem UK FTVS Praha. Slouží k zabezpečení výuky 

studentů fakulty a ve volných kapacitách je komerčně vytěžován v rámci doplňkové činnosti. Středisko 

poskytuje ubytování i stravování. Hlavním koordinátorem z hlediska využívání a obsazování pokojů v hlavní 

budově střediska je v průběhu roku (mimo LDT) marketingové centrum UK FTVS.  

2. Pro plynulý a bezpečný provoz je nutné, aby uživatelé dodržovali níže uvedená ustanovení a respektovali 

pokyny správce, který umožňuje přístup do tohoto zařízení, má dozor nad dodržováním provozního řádu a je 

odpovědný za funkčnost objektu jako takového, čistotu a pořádek. 

3. Uživatelé, kteří jsou současně účastníky výukových nebo komerčních kurzů pořádaných katedrou sportů v 

přírodě se řídí jak tímto provozním řádem, tak dalšími pokyny vedoucího příslušného kurzu. 

 

Článek II 

Všichni uživatelé jsou povinni: 

1. při příchodu do objektu předložit správci poukaz a doklad o zaplacení, aby mohl být proveden zápis do 

knihy ubytovaných, 

2. převzít a dle inventárního seznamu překontrolovat vybavení přiděleného pokoje, případné nedostatky nebo 

poškození ihned nahlásit správci, 

3. udržovat pořádek a šetřit veškeré zařízení, 

4. cenné předměty a osobní doklady nenechávat volně uložené na pokojích; majitel objektu nenese 

odpovědnost za případné ztráty, 

5. oznámit neprodleně správci objektu případné závady nebo problémy, které se vyskytly v prostorách objektu; 

za veškeré škody vzniklé úmyslně nebo z nedbalosti na nemovitém i movitém majetku nese plnou 

odpovědnost ten, kdo škodu způsobil a vzniklé škody je povinen uhradit v plném rozsahu, 

6. po ukončení sportovní činnosti ukládat sportovní vybavení na vyhrazená místa, stejně tak na těchto místech 

provádět jeho případné opravy nebo údržbu, 

7. v den odjezdu vyklidit pokoje do 10.00 hodin a klíče předat správci objektu nebo osobě jím pověřené.  

 

Článek III 

Provozní doba objektu je celoroční. Noční klid je stanoven na dobu od 22.00 hodin do 6.00 hodin. 

 

Článek IV 

Do prostor objektu je zakázáno donášet materiál, který nemá vztah k cíli pobytu. Je zakázáno kouřit a manipulovat s 

otevřeným ohněm a předměty, které ohrožují bezpečnost a zdraví uživatelů.  

 

Článek V 

Pokud dojde ke zranění či úrazu, jsou uživatelé povinni zajistit postiženému první pomoc a v případě potřeby se 

neprodleně obrátit na vedoucího objektu, který zabezpečí nutné lékařské ošetření, nebo přímo na linku 155 rychlé 

záchranné služby. 

 

 

Přejeme Vám příjemný pobyt. 

 

V Praze, dne 17.5.2004          Ing. Vilma Černá,  

tajemnice UK FTVS 


