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Provozní řád 
užívání klubu seniorů Tomáš,  

Tomášská 6, Praha 1 
 
 
Provozovatel: Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 23, Praha 1  
Zřizovatel: Městská část Praha 1 

 
Článek 1 Závazné podmínky užívání  
1. Středisko sociálních služeb spravuje prostory klubu seniorů v objektu Haštalská 7, 
Praha 1, a vydává provozní řád za účelem řádného užívání prostor. 
 
2. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců 
Střediska sociálních služeb, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto provozního 
řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců) či zákazu vstupu 
(u ostatních osob). 
 
3. Vstup do prostor klubu a jejich užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se 
seznámily s tímto provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej 
dodržovat a řídit se pokyny zástupců Střediska sociálních služeb. Za osoby mladší 
18 let odpovídá v této souvislosti plně jejich doprovod. 
 
Článek 2 Všeobecná pravidla užívání prostor  
1. Časové využívání prostor se řídí provozními hodinami klubu seniorů.  
Všichni uživatelé a návštěvníci klubu se při návštěvě řídí pokyny vydanými správcem 
klubu nebo vedoucím zájmové činnosti. 
 
2. Uživatelé i návštěvníci klubu jsou povinni udržovat v klubu pořádek a čistotu 
a dodržovat zákaz vstupu do prostor, které nejsou předmětem zájmových aktivit. 
 
3. Uživatelé i návštěvníci klubu odpovídají za dodržování předpisů BOZP, předpisů 
PO a hygienických předpisů. 
 
4. Uživatel i návštěvník klubu odpovídá za veškeré škody způsobené zničením nebo 
poškozením věcí umístěných k užívání a relaxaci.  
 
Článek 3 Zákazy a nařízení 
1. Do klubu seniorů je dán zákaz vstupu velkých psů a jiných potenciálně 
nebezpečných domácích zvířat. Do prostor je zákaz vstupu s jízdními koly či jinými 
nevhodnými předměty. Platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, vnášení 
hořlavin, zábavné pyrotechniky, zbraní nebo jiných nebezpečných a hořlavých látek. 
 
2. Je dán zákaz kouření.  
 
3. Je dán zákaz aktivit, které by mohly omezit ostatní návštěvníky klubu seniorů nebo 
okolí hlukem, křikem nebo jinými obtěžujícími faktory.  
 
4. Pokud realizace programu vyžaduje zacházení s nebezpečnými nástroji, popř. 
s nástroji či nářadím pod elektrickým proudem (žehlička, šicí stroj, nůž, nůžky apod.), 
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je uživatel povinen s nimi nakládat tak, aby nezpůsobil újmu sobě ani druhým, a to 
jak na zdraví, tak na majetku. Zároveň je zapotřebí dbát všech pokynů výrobce 
takových nástrojů či nářadí, aby nedošlo ani k poškození vybavení klubu seniorů. 
 

Článek 4 Závěrečná ustanovení 
1. Za nedodržení těchto ustanovení lze požadovat úhradu vzniklé škody.  
 
2. Závady a nedostatky se hlásí vedoucí klubu seniorů nebo zástupcům Střediska 
sociálních služeb. 
 
3. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 19. 11. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Helena Čelišová 
 ředitelka Střediska sociálních služeb  
  
 


