Pravidla používání tělocvičny Koleje Budeč
1) Tělocvičnu a veškeré náčiní, které je v ní k dispozici, mohou využívat osoby ubytované v Koleji Budeč
i jejich návštěvy.

2) Uživatelé tělocvičny jsou povinni dodržovat platné bezpečnostní zásady i vnitřní předpisy Kolejí a menz UK.
3) Vstup do tělocvičny je povolen pouze v sálové sportovní obuvi.

4) Klíč od tělocvičny je k zapůjčení proti kolejence ve vrátnici koleje. Po skončení výpůjčky tělocvičny musí být klíč ihned vrácen do vrátnice.

5) Po skončení výpůjčky musí být tělocvična uvedena do stavu, v jakém byla před výpůjčkou. Veškerý vzniklý nepořádek musí být uklizen (k dispozici je i mop). Služba ve vrátnici společně
s tím, kdo klíč vrací, zkontroluje stav tělocvičny a udělá stručný zápis do knihy výpůjček tělocvičny přímo k časovému údaji o zapůjčení klíče. Je-li služba ve vrátnici v době vrácení klíče jinak pracovně vytížena, učiní prohlídku tělocvičny a následný zápis neprodleně sama.

6) Poškozené vybavení tělocvičny musí být nahlášeno ve vrátnici koleje:

a) Pokud je poškození zjištěno ještě před počátkem využívání tělocvičny, musí být oznámeno
okamžitě.

b) Vznikne-li poškození během využívání tělocvičny, musí být oznámeno nejpozději
při vrácení klíče.

Není-li poškození včas nahlášeno, bude oprava účtována tomu, kdo si tělocvičnu zapůjčil.

7) Použití tělocvičny se zpoplatňuje dle ceníku zveřejněného vedením koleje po projednání
s kolejní radou.
8) Tělocvičnu je možné si rezervovat:

a) Jednorázová rezervace tělocvičny je možná nejvýše měsíc dopředu. Sešit s rezervacemi je
k dispozici ve vrátnici koleje.

b) Rezervaci tělocvičny pro pravidelné akce schvaluje kolejní rada; zohlednit přitom musí
smlouvy uzavřené ředitelstvím Kolejí a menz UK. Rozvrh, v němž jsou tyto rezervace zaznamenány, je k dispozici ve vrátnici koleje.

Rezervaci může uživatel tělocvičny zrušit nejpozději den předem. Nestane-li se tak, má se za to,
že ji uživatel využil, a to i v případě, že si nezapůjčil klíč. Učiní-li to však opakovaně, může
mu být možnost další rezervace kolejní radou odepřena.

9) Kolejní rada má právo do rezervací tělocvičny zasahovat:

a) Kolejní rada může zrušit jednorázovou i pravidelnou rezervaci (viz odst. 8 písm. a a b)
v konkrétní den či hodinu, např. z důvodu konání akce, kterou v tělocvičně organizuje. Dotčené osoby o tom musí informovat nejméně 14 dní předem.
b) Kolejní rada také může změnit rozvrh rezervací podle odst. 8 písm. b. V takovém případě
oznámí dotčeným osobám změnu nejméně měsíc předem.

c) Ustanovení uvedená v písm. a a b tohoto odstavce se netýkají rezervací na základě smluv
uzavřených ředitelstvím Kolejí a menz UK.

10) Tato pravidla platí od 25. 10. 2013.
V Praze dne: 24. 10. 2013
Miloš Titzenthaler,
vedoucí Koleje Budeč
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