PROVOZNÍ ŘÁD
OLOMOUCKÁ DÍLNA
1) Úvod
a) Tato pravidla (dále jen PŘ) se vztahují ke všem činnostem vykonávaným v
Olomoucké dílně provozované spolkem OLOMOUCKÁ DÍLNA z. s. (IČO:
06422381) na adrese Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79,
Olomouc, 779 00.
b) Zřizovatel a správce dílny je dále označován jen jako „provozovatel“.
c) PŘ se vztahují na všechny osoby účastnící se aktivit v dílně (dále jen „klient“).
Za klienta jsou pro účely těchto podmínek považovány i osoby doprovázející
jiného klienta. Klienti jsou povinni se s PŘ seznámit a řídit se jimi.
d) Typicky poskytuje provozovatel klientovi následující služby, resp. kombinaci
služeb:
i) přenechání nářadí, zařízení, pracovních pomůcek a jiného vybavení (dále
jen „nářadí“) klientovi k jeho užívání v dílně;
ii) umožnění využití části dílny klientem pro práci;
iii) pořádání kurzů;
iv) přenechání části prostor dílny do užívání klientovi pro pořádání akcí (např.
workshopy, kurzy, výstavy), (dále jen „akce“);
v) účast na akcích.
e) Provozovatel poskytuje klientům své služby nejčastěji v rozsahu dle dohody
uzavřené s klientem s tím, že nedílnou součástí takové dohody je tento PŘ.

2) Obecná pravidla
a) Klient je povinen počínat si při svém konání v dílně bezpečně, zodpovědně a
řídit se pokyny provozovatele tak, aby nedošlo k újmě na životě, zdraví či na
vlastnictví jiné osoby.
b) Osoba mladší 18 let se může v dílně nacházet jen v doprovodu klienta, který
je vždy osobou starší 18 let, nebo pokud doloží prohlášení od pověřené
osoby. Tato osoba starší 18 let, nebo pověřená osoba, která podepsala
prohlášení, odpovídá za konání osoby mladší 18 let v dílně a za dodržování
PŘ takovou osobou.
c) Ustanovení tohoto PŘ upravující povinnosti klienta se vztahují též na jakoukoli
osobu doprovázející klienta a za porušení PŘ takovou osobou klient odpovídá,
jako by se porušení dopustil sám.
d) Provozovatel neodpovídá za klientem odložené věci. Za ztrátu, či škody na
věcech vnesených do dílny klienty a účastníky akcí a/nebo ponechaných
v dílně po skočení akce odpovídá v plném rozsahu klient, který je
organizátorem akce.
e) Klient je oprávněn užívat v dílně vlastní nářadí, zařízení, vybavení, či
ochranné prostředky pouze s vědomím a souhlasem provozovatele. Používá-li
při činnostech v dílně klient své vlastní nářadí, zařízení, vybavení či ochranné
prostředky, je odpovědností klienta používat jen takové nářadí, zařízení,
vybavení či ochranné prostředky, které jsou bezpečné a v řádném technickém
stavu a klient odpovídá za jakékoli škody jejich užíváním v dílně způsobené.

f) Každý je povinen nahradit v plné výši škodu, způsobenou ať už úmyslně, nebo
v nedbalosti.
g) Před započetím výkonu činností v dílně, podepíše klient informovaný souhlas.
Bez podepsání bezpečnostního souhlasu nebude klientovi činnost v dílně
umožněna.
h) Účast na kurzech je možná na základě předchozí rezervace na tel. čísle
774933009 nebo e-mailové adrese dilnaolomouc@gmail.com.
i) Vstup se zvířaty do dílny je zakázán.
j) V prostoru dílny je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
k) Do prostoru dílny je zakázáno vnášet výbušniny, hořlaviny a jiné nebezpečné
látky.
l) Užívání nářadí a vstup do dílny pod vlivem alkoholu či jiných omamných či
psychotropních látek je zakázáno. Osoby pod vlivem alkoholu či jiných
zmíněných látek je provozovatel oprávněn vykázat z dílny bez nároku na
náhradu zarezervovaných hodin/uhrazeného kurzu apod.
m) Klient je povinen podrobit se namátkové kontrole prováděné provozovatelem
na zjištění, zda není pod vlivem alkoholu či jiných omamných či
psychotropních látek. V případě odmítnutí kontroly je provozovatel oprávněn
vykázat klienta z dílny
n)
Klient se zavazuje neprovádět v dílně činnosti, k nimž je dle platných právních
předpisů zapotřebí povolení, pokud takové povolení nedoloží a zavazuje se
neprovádět v dílně jakékoli zakázané činnosti ani činnosti rizikové povahy.

3) Užívání nářadí
a) Klient je povinen používat nářadí výhradně pro účely, ke kterým je určeno v
souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s tím, že si může
vyžádat návod k obsluze a požádat o pokyny provozovatele nebo organizátora
akce.
b) Klient je oprávněn užívat nářadí pouze v případě, že byl poučen o zásadách
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, byl seznámen s návodem k obsluze a
těmto zásadám porozuměl.
c) Klient užívá nářadí na své vlastní nebezpečí.
d) Převzetím nářadí od provozovatele klient potvrzuje, že mu toto bylo předáno
ve stavu bez závad, což bylo při jeho předání předvedeno.
e) Klient je povinen počínat si tak, aby v důsledku používání nářadí nezpůsobil
žádné škody, v případě způsobení jakékoli škody za tuto škodu a její náhradu
odpovídá.
f) Klient je povinen vrátit používané nářadí a prostory čisté ve stavu, v jakém je
převzal.
g) Klient je povinen při práci s nářadím používat příslušné ochranné pracovní
prostředky, které bude mít od provozovatele nebo organizátora akce
k dispozici.
h) Klient není oprávněn provádět jakékoli úpravy nářadí bez dohledu či svolení
provozovatele.
i) Klient je povinen v případě, že zjistí jakoukoli závadu nářadí, má pochybnosti
o jeho správném fungování či řádném a bezpečném užívání ihned toto přestat
používat a bezodkladně informovat provozovatele nebo organizátora akce.

j) Klient není oprávněn poskytnout nářadí do užívání osobě, která není klientem
a je povinen zajistit, aby k užívání nářadí touto osobou nedošlo ani bez
vědomí klienta.

4) Užívání dílny
a) Provozovatel umožňuje klientovi užívání dílny a jejího zařízení a příslušenství
za účelem provádění činností dle dohody mezi klientem a provozovatelem.
Klient bere na vědomí, že užívání dílny a jejího zařízení klientem je
nevýhradní, tedy že spolu s klientem může být dílna užívána i jinými osobami
odlišnými od klienta.
b) Klient se zavazuje udržovat dílnu a veškeré její zařízení a příslušenství v
čistotě a po uplynutí sjednané doby ji uklidit a vrátit provozovateli ve stavu
v jakém ji převzal. Klient se zavazuje udržovat v čistotě rovněž přístupovou
cestu k dílně a okolí dílny, zejména zde neodkládat žádný materiál, odpad či
jiné movité věci.
c) Provozovatel umožní uskladnění rozpracovaného projektu v prostorách dílny
za poplatek dle platného ceníku, nejdéle po dobu 14 dní. Provozovatel si
vyhrazuje právo uskladnění rozpracovaného projektu z kapacitních důvodů
dílny odmítnout.

5) Pořádání akcí klientem
a) Je-li předmětem dohody závazek provozovatele přenechat do úplatného
užívání dílnu nebo její část za účelem pořádání workshopu, kurzu, výstavy či
jiné obdobné veřejně přístupné akce klientem („Akce“), pak se klient zavazuje
seznámit s těmito PŘ každého účastníka takové Akce („Účastník akce“) a
zajistit, aby Účastník akce dodržoval veškeré povinnosti stanovené v PŘ pro
klienta. Klient odpovídá za dodržování PŘ účastníky akce a při porušení PŘ
účastníky akce klient provozovateli odpovídá tak, jako by se předmětného
porušení dopustil sám.
b) Klient, jakožto organizátor Akce, je povinen zajistit si veškerá případná
povolení a souhlasy orgánů státní správy a samosprávy, jsou-li vyžadovány
platnými právními předpisy.
c) Klient se zavazuje neorganizovat v dílně činnosti, k nimž je dle platných
právních předpisů zapotřebí povolení, pokud takové povolení on nebo
Účastník akce nepředloží, a zavazuje se neorganizovat v dílně činnosti jakkoli
zakázané ani činnosti rizikové povahy.

6) Škody
a) Okamžikem převzetí nářadí přechází nebezpečí škody na nářadí a na
veškerých jeho součástech a příslušenství na klienta. Klient nese nebezpečí
škody na nářadí až do řádného vrácení nářadí provozovateli.
b) Odpovědnost za škodu se vztahuje i na škodu způsobenou nedbalostí,
nesprávným používáním. Klient se zavazuje uhradit veškeré škody ve výši
potřebné pro náhradu nebo opravu škody. V případě ztráty, odcizení nebo
zničení se klient zavazuje uhradit provozovateli škodu odpovídající ceně
předmětu, který byl ztracen, odcizen či zničen.
c) Náhrada škody je splatná v okamžik jejího uplatnění provozovatelem.

7) Souhlas s užitím fotografických a jiných záznamů
a) Klienti souhlasí s tím, aby provozovatel pořídil záznamy jejich osoby a práce
(včetně fotografie a videa) a tyto záznamy užil, ať už v hmotné nebo v
digitalizované podobě, na svých webových stránkách, na své facebookové
stránce a v jakýchkoli dalších materiálech sloužících k propagaci a prezentaci
aktivit provozovatele. Tyto záznamy mohou být změněny či editovány, použity
jako součást jiného díla nebo může být použita pouze jejich část.

8) Závěrečná ustanovení
a) Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1.2.2018.

