Provozní řád 2017
pro Městskou plovárnu Plzeň vč. akcí a projektů zde pořádaných
Spolek Pěstuj prostor poskytuje pro neziskové akce Plovárnu vč. zázemí bezplatně. Činí tak díky podpoře svých
partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury ČR, Město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3, Centrum protidrogové
prevence a terapie, Maják Plzně, DEPO2015 a firmy Euroverlag, Boels, Čistá Plzeň, Eurovia, Dřevo Trust a Krinner.
Vstupem do prostor Městské plovárny Plzeň se návštěvník řídí jednotlivými body provozního řádu:





















provozovatel si vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z prostor Městské plovárny Plzeň při nevhodném chování a
porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu a to bez náhrady ceny konzumace nápojů a jídel v
případě, že již byla uhrazena
provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní
situace v prostoru Městské plovárny Plzeň
provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do prostor Městské plovárny Plzeň návštěvníka podnapilého, pod vlivem
drog či jiných návykových látek
provozovatel zakazuje vnášení a používání pyrotechniky v prostorách Městské plovárny Plzeň
provozovatel zakazuje vnášení zbraní do prostor Městské plovárny Plzeň
návštěvník vstupem do prostor Městské plovárny Plzeň souhlasí s pořízením fotografií v prostorách provozovny a
jejich následným použitím provozovatelem
provozovatel neodpovídá za věci volně odložené v prostorách Městské plovárny Plzeň
v prostoru Městské plovárny Plzeň se nedovoluje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném
balení, osobám mladším osmnácti let, osobám, které se v pochybnostech nemohou prokázat občanským
průkazem, že jsou starší osmnácti let, osobám podnapilým, jakož i nabízet, zprostředkovávat nebo jinak umožňovat
těmto osobám požívání tabákových výrobků.
provozovatel si vyhrazuje právo při některých předem avízovaných akcích nepovolit vstup na akci osobám mladším
osmnácti let
návštěvník je povinen dbát pokynů obsluhy
provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu
provozovatel si vyhrazuje právo na úhradu škody na vybavení Městské plovárny Plzeň (sklo, porcelán, popelníky a
jiné drobné předměty jednotnou cenou 50,- Kč za kus; při poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší
hodnoty je návštěvník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození
provozovatel si vyhrazuje právo na sankce v případě, že smluvními partnery nebo návštěvníky nebude separován
odpad (sankce mohou být až do výše 2.000,- Kč)
při akcích, kdy smluvní partner zajišťuje vlastní stánkový prodej nebo jinou aktivitu produkující větší množství
odpadu, je smluvní partner povinen postarat se o odvoz a likvidaci odpadu na vlastní náklady (sankce mohou být
až do výše 5.000,- Kč)
při akcích pořádaných smluvním partnerem může být za opomenutí úklidu prostor Městské plovárny Plzeň
požadován ze strany provozovatele poplatek (sankce mohou být až do výše 5.000,- Kč)
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