PROVOZNÍ ŘÁD PROSTORU DJ ZKUŠEBNA
Preambule
Toto je provozní řád DJ Zkušebny, prostoru pro djing, produkci a související aktivity. Tento prostor je
umístěn v areálu Praga, Kolbenova 616/34, Praha 9 – Vysočany, 190 00. Tento řád vymezuje pravidla
pro uživatele a návštěvníky prostoru. Jeho cílem je upravit pravidla užívání prostoru tak, aby byl
zajištěný harmonický chod prostoru.
Hlavním cílem tohoto provozního řádu je:
● Minimalizace rizika poškození vybavení prostoru a vymezení povinností spojenými
s případným poškozením vybavení prostoru.
● Optimalizace časového harmonogramu využití prostoru.
● Specifikace činností provozovaných v prostorách prostoru.
Článek I.
Definice pojmů
Prostorem DJ Zkušebny (dále jen „prostor“ či „DJ Zkušebna“) se míní prostor o výměře cca 25
čtverečních metrů sloužící jako DJ Zkušebna v 1. patře budovy Kolbenova 616/34, Praha 9 Vysočany.
2. Provozovatelem prostoru (dále jen „Provozovatel“) je občanské sdružení Neoterica o.s. se sídlem
Strakonická 1601, Černošice a IČ:02369915, zastoupený Jan Jelínek, trvale bytem Strakonická
1601, Černošice.
3. Uživatelem prostoru (dále jen „Uživatel“) je osoba, která splňuje následující podmínky:
• Je registrovaným a schváleným uživatelem s platným uživatelským účtem a průkazem.
Průkaz vydává Provozovatel na dobu neurčitou. Průkaz a s ním spojená práva zanikají
zrušením statutu Uživatele Provozovatelem.
4. Návštěvníkem prostoru (dále jen „Návštěvník“) je osoba, která splňuje následující podmínky:
• Je osoba dobře osobně známá Uživateli, s kterým vstupuje do prostoru DJ Zkušebny, která
je Uživatelem řádně zapsaná v tzv. Knize návštěv.
1.

Článek II.
Práva a povinnosti provozovatele
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Provozovatel je povinen zajišťovat chod prostoru dle svých nejlepších možností.
Provozovatel je odpovědný za funkčnost vybavení prostoru, které je specifikováno v Příloze č. 1 –
„Vybavení prostoru DJ Zkušebna“. Tato příloha je nedílnou součástí tohoto řádu.
Provozovatel má právo využívat veškerou techniku specifikovanou v Příloze č. 1 jakožto její
vlastník a opatrovatel.
Provozovatel registruje a schvaluje Uživatele, aktivuje i ruší uživatelské účty, vydává průkazy
uživatele a schvaluje Uživatelům termíny pro užívání prostoru.
Provozovatel má právo stanovit a vybírat od Uživatelů členské příspěvky a využívat tyto prostředky
pro zajištění chodu prostoru, jeho údržbu a inovaci. V případě včasného neuhrazení příspěvku
Uživatelem má Provozovatel právo Uživateli zrušit či přerušit členství a tím i status Uživatele.
Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Uživatelům takovou nefunkčnost prostoru
či jeho vybavení, která by znemožnila řádný chod DJ Zkušebny.

1

7.

8.
9.

10.
11.

V případě, že dojde k významnému poškození prostoru či jeho vybavení (tj. poškození, které není
způsobené běžným používáním či porušením tohoto řádu), Provozovatel je oprávněn vymáhat
takovou škodu po Uživateli, který tuto škodu přímo či nepřímo způsobil.
Provozovatel zřizuje tzv. Knihu návštěv, do které každý Uživatel zapisuje jméno, příjmení, číslo
OP, příchod a odchod každého Návštěvníka, který s ním do prostoru vchází.
Provozovatel je oprávněn vymáhat dodržování tohoto provozního řádu, a to pod pokutou 500Kč za
každý (číslem označený) porušený bod tohoto provozního řádu. Pokuta není náhradou případné
škody takto způsobené.
Provozovatel je povinen zpřístupnit prostory DJ Zkušebny Uživateli v předem domluvený a
schválený termín přes informační systém DJ Zkušebny.
Provozovatel je povinen Uživatele seznámit s tímto řádem a v řádně domluvených a ve schválených
termínech mu umožnit vstup do prostoru.
Článek III.
Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel je povinen dbát tohoto řádu, v případě jeho porušení neprodleně informovat Provozovatele
a uhradit případné pokuty či náhrady škody.
2. Uživatel je povinen platit Provozovateli dohodnuté členské příspěvky a to v předem stanovených
termínech. V případě včasného neuhrazení příspěvku Uživatelem má Provozovatel právo Uživateli
zrušit či přerušit členství a tím i status Uživatele.
3. Uživatel má právo navštěvovat prostor pouze v termínech domluvených a schválených
Provozovatelem. Mimo tyto termíny se nesmí zdržovat v prostoru ani v okolním areálu.
4. Uživatel je povinen zajistit, že zařízení, které používá, nebude jeho použitím poškozeno či odcizeno.
V případě poškození či odcizení zařízení prostoru v době užívání je Uživatel plně odpovědný za
vzniklé škody. O této skutečnosti neprodleně informuje Provozovatele, který dle objektivních
kritérií rozhodne o výši a způsobu náhrady vzniklé škody.
5. Uživatel je povinen oznámit Provozovateli neprodleně jakoukoli vadu na vybavení prostoru, ať
vznikla jeho přičiněním či nikoliv.
6. Uživatel má právo využívat veškerou techniku specifikovanou v Příloze č. 1 toho řádu. Jakékoliv
jiné zařízení smí být v prostoru používáno pouze s výslovným a prokazatelným souhlasem
Provozovatele. Výjimku tvoří drobné běžné příslušenství pro zkoušení (např. přenosky, osobní
počítač, sluchátka, zvuková karta apod.)
7. Pro rezervace a vstup do prostoru je Uživatel povinen použít vlastní účet s vlastními vstupními údaji
a je povinen u sebe mít platný průkaz uživatele vydaný Provozovatelem. Vstup prostřednictvím
údajů jiného Uživatele je hrubým porušením tohoto řádu a to i přes výslovný souhlas Uživatele,
jehož údaje byly ke vstupu použity.
8. Uživatel je oprávněn do prostoru s sebou pozvat maximálně jednoho Návštěvníka. Pouze Uživatel,
který užívá účtu Silver či Gold může do prostoru vpustit max. dva respektive čtyři Návštěvníky.
Údaje o těchto osobách je povinen zapsat do tzv. Knihy návštěv. Do ní každý Uživatel zapisuje
jméno, příjmení, číslo OP, příchod a odchod každého Návštěvníka, který s ním do prostoru vchází.
Návštěvníci musí být seznámeni s tímto řádem a záznam v knize návštěv podepsat.
9. Uživatel nese plnou odpovědnost za Návštěvníky a jakoukoliv jimi způsobenou škodu či porušení
tohoto řádu. Uživatel je též plně odpovědný za škodu, odcizení či jiné porušování tohoto řádu, které
vzniknou v důsledku jednání Návštěvníka a to i v nepřítomnosti Uživatele.
10. Uživatel není oprávněn vpustit do prostoru žádné cizí osoby. V případě, že se tak stane, je Uživatel
nejen plně zodpovědný za jejich jednání a případné škody takto způsobené, ale bude mu též udělena
pokuta v minimální výši 2 000Kč a v maximální výši případné takto způsobené škody. Pokuta není
náhradou případné škody takto způsobené. Cizí osobou je každá osoba, která se vyskytne v prostoru
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DJ Zkušebny a není v daný čas Uživatelem řádně zapsaná jako Návštěvník dle ustanovení této
smlouvy.
11. V případě, že je v Prostoru najednou více Uživatelů, vždy je odpovědnou osobou ten, na jehož účet
byla provedena rezervace a jehož údaje byly použity k vstupu do prostoru. Tento Uživatel pak musí
jednat dle odst. 8. a 9. tohoto článku – Tj. je povinen zapsat ostatní Uživatele do Knihy návštěv a
dbát na dodržování tohoto řádu těmito osobami, jakoby se jednalo o Návštěvníky a nese plnou
odpovědnost za porušení tohoto řádu či jakékoliv případné způsobené škody těmito osobami.
12. Pokud Provozovatel nestanoví jinak. V prostoru je zakázáno kouřit a požívat alkohol a či jiné
omamné látky.
13. Uživatel bez předchozího souhlasu Provozovatele, není oprávněn prostoru využívat k podnikáni
či propagaci jakékoliv komerční značky.

Článek IV.
Práva a povinnosti návštěvníka
1. Návštěvník je povinen vstupovat do prostoru pouze po přímém vyzvání Uživatelem či
Provozovatelem.
2. Návštěvník je povinen dodržovat tento řád a pokyny Uživatele či Provozovatele
3. Návštěvník nemá právo manipulovat s vybavením DJ Zkušebny, zvláště pak se nesmí dotýkat
ani jinak manipulovat s vybavením určeným pro djing a produkci, ozvučovací technikou či
elektrickými zařízeními. Jedinou výjimku z tohoto ustanovení tvoří přímé a časově omezené svolení
Provozovatele.
4. Návštěvník nemá právo vpouštět do prostoru cizí či třetí osoby.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
V prostoru platí zákaz kouření. Toto ustanovení obecně platí pro celý areál Praga, jehož je prostor
součástí.
2. Kniha návštěv musí zůstat v prostoru DJ Zkušebny a být řádně vyplňována. Poškození nebo její
ztráta se trestá pokutou do výše 1000 Kč a viník nese plnou odpovědnost za absenci
nezaznamenaných informací a důsledků z toho plynoucích.
3. Provozovatel, Uživatelé a návštěvníci prostoru jsou povinni dodržovat provozní řád areálu Praga,
dále obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržovat zásady slušného chování, jednat co
nejmorálněji dle vlastního vědomí a svědomí a dbát na přátelské vztahy mezi všemi zúčastněnými.
1.
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Příloha 1 - „Vybavení prostoru DJ Zkušebna“
Provozního řádu prostoru DJ Zkušebna
DJ Vybavení
I.
DJ stůl dřevěný
II.
2x gramofon Technics 1200 s přenoskami a hroty
III.
Mixpult Stanton SMX-301
IV.
2x aktivní reproduktor RCF 310A se stojany a canon kabely
V.
základní dj sluchátka NUMARK HF-125
VI.
zpěvový mikrofon SOUNDKING EH002 + kabel
VII.
dva timecode vinyly pro Traktor scratch
VIII.
různé gramofonové desky
IX.
různé kabely, redukce...

Nábytek
I.
pohovka červená trojmístná
II.
modrý pracovní stůl + šuplíky
III.
2x filmová rozkládací židle
IV.
4xkancelářská židle
V.
Černá police
VI.
věšák
Ostatní
I.
II.
III.
IV.

Rychlovarná konev
Starší vysavač
2xwebkamera
bílé rozváděcí kabely 230V
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PODPISOVÝ ARCH – PROVOZNÍ ŘÁD PROSTORU DJ ZKUŠEBNA
My níže podepsaní, tímto potvrzujeme, že jsme byli seznámeni a vyjadřujeme svůj souhlas s dokumentem „Provozní řád prostoru DJ Zkušebna“. Tímto se
zavazujeme tento řád ctít a dbát všech jeho pokynů a nařízení.
Nick

Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště

Číslo OP

Telefon

Email

Podpis

DJ ZKUŠEBNA
KNIHA NÁVŠTĚV
My níže podepsaní, tímto potvrzujeme, že jsme byli seznámeni a vyjadřujeme svůj souhlas
s dokumentem „Provozní řád prostoru DJ Zkušebna“. Tímto se zavazujeme tento řád ctít a dbát všech
jeho pokynů a nařízení. Dále se tímto zavazujeme ctít pokyny Uživatele, který nás do prostoru vpustil.
Jméno a příjmení

Číslo OP

Příchod
(datum, čas)

Odchod
(datum, čas)

Podpis

