PLATO Ostrava
příspěvková
organizace

PROVOZNÍ ŘÁD PROSTOR VYUŽÍVANÝCH PLATO Ostrava, příspěvková organizace
I. Úvodní ustanovení
1. Provozní řád Prostor využívaných PLATO Ostrava, příspěvková organizace (dále také „PLATO“) upravuje režim využívání
Prostor pro kulturní, společenské akce, nebo jiné aktivity, které se zde mohou konat (dále také „Akce“).
2. Prostory využívané PLATO (dále také „Prostor nebo Prostory“) se skládá z Prostor na Českobratrské ulici 1888/14,
Ostrava – Kancelář pro umění (dále také „Kancelář“) a Prostor na Janáčkově ulici 3139/22, Ostrava – budova bývalého
hobby marketu Bauhaus a přilehlého parkoviště (dále také „Bauhaus“) případně dalších Prostor pronajatých PLATO
pro pořádání Akcí.
3. Prostory provozuje a udržuje PLATO Ostrava, příspěvková organizace.
4. Návštěvník a uživatel Prostor je povinen provozovat takové aktivity a vykonávat takové činnosti, které jsou zde vhodné
a povolené a je povinen dodržovat všechny předpisy pro ochranu zdraví osob a pro ochranu majetku.
II. Vstup do Prostor
1. Do Kanceláře se vstupuje vchodem z ulice Českobratrská. Do Bauhausu je možné vstupovat pouze vchody označenými
jako vstup a dále dle pokynů zaměstnanců PLATO.
2. Klíči od Prostor disponují všichni zaměstnanci PLATO k tomu pověření na základě předávacích protokolů, návštěvnický
servis a vedení PLATO.
3. Zaměstnanec, který první přichází nebo poslední opouští Prostory zodpovídá za odemčení a zpřístupnění Prostor
i za jejich uzamčení a zároveň v Kanceláři zajištění zabezpečovacího systému v prostoru. Ve večerních a nočních
hodinách, v zavírací době funguje zabezpečovací systém.
III. Provozní režim Prostor

1. Kancelář bude volně otevřena veřejnosti v úterý od 12:00 do 20:00hod. a v dalších pracovních dnech, o víkendových
dnech a ve svátcích od 10:00 do 18:00hod. Bauhaus bude zpřístupněn veřejnosti pouze v době konání Akcí.

2. Otevírací hodiny a zpřístupnění pro veřejnost mohou být operativně upraveny ze strany PLATO dle aktuálního programu
(např. v případě konání koncertu a přípravy na něj apod.).
IV. Dodržování bezpečnosti, čistoty a ochrany zdraví a majetku
1. Osobám mladším 15 let je vstup do Prostor povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
2. Nošení nápojů do Prostor je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích, kdy si použité obaly návštěvník odnáší
domů, nebo je odkládá do nádob k tomu určených (odpadkové koše, kontejnery apod.).
3. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v Prostorách na vlastní nebezpečí.
4. Návštěvník nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných návštěvníků ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
5. Provozovatel v Prostorách neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele nebo návštěvníka areálu.
6. Je zakázáno šplhat po jakýchkoliv konstrukcích a žebřících v Prostorách (uvnitř i vně budov), nebo provozovat jakékoliv
jiné činnosti, při kterých by došlo k ohrožení zdraví nebo majetku.
7. Dodržovat písemné příkazy a zákazy, informace a výstrahy sdělované formou bezpečnostních tabulek, popř. zvukovými
a světelnými signály.
8. Při pohybu v Prostorách dávat pozor, pokud se v blízkosti pohybují dopravní prostředky (osobní automobily, nákladní
automobily, autobusy apod.).
9. Při vyhlášení požárního poplachu respektovat hlášení a opustit v klidu objekt po určených evakuačních sestách a
stanovenými evakuačními východy, případně se řídit pokyny velitele požární preventivní hlídky.
10. Oznámit ihned v případě momentální zdravotní indispozice tuto skutečnost službu konajícímu zaměstnanci PLATO.
11. Veškeré úrazy musí být ihned nahlášeny zaměstnanci PLATO, nebo na recepci, aby bylo možné provést okamžitá
opatření k nápravě.

12. V Prostorách je dále všeobecně zakázáno:
- kouření a používání psychotropních a omamných látek uvnitř Prostor
- odhazování a ponechávání odpadků mimo místa k tomu určená
- znečišťování a ničení veškerého vybavení Prostor PLATO
- používání otevřeného ohně
- manipulování s ostrými předměty
- přibližovat se a vstupovat k elektrickým a ostatním zařízením, strojům, přístrojům, skladovým prostorům a
technickým místnostem
- poškozovat nebo jiným způsobem omezovat v provozu instalovaná požárně bezpečnostní zařízení a věcné
prostředky PO (elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas, hydrantové systémy, stabilní hasicí zařízení,
požární uzávěry, panikové kování, přenosné hasicí přístroje apod.)
- poškozovat instalované bezpečnostní značení
- vodění zvířat do Prostor (pokud toto není povoleno v rámci pořádaného programu a pouze dle pokynů
zaměstnanců PLATO)
- vodění psů do Prostor bez nasazeného náhubku a řádně použitého vodítka.
13. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník návštěvníka z Prostor vykázat.
Při opakované nekázni může PLATO této osobě zakázat pobyt v Prostorách
14. Pokud vykázaný návštěvník Prostor neopustí, nebo se sem vrátí, bude povolána Policie ČR či Městská policie Ostrava.
15. V případě poškození vybavení objektů, majetku ve vlastnictví či správě PLATO, které vznikne činností související
s užíváním Prostor, hradí vzniklou škodu uživatel, který ji způsobil. V případě škody způsobené nezletilým dítětem
do 15 let věku hradí případné škody jeho zákonný zástupce. V případě poškození bude PLATO vymáhat náhradu nákladů
vynaložených na opravu.
V. Správce objektů a další zaměstnanci PLATO
1.

Správce objektů a další zaměstnanci PLATO jsou oprávněni:
- v případě porušení tohoto řádu vykázat osoby z Prostor
- zastavit provoz v případě nepříznivého počasí, povodní nebo za jinak nevhodného prostředí nevhodného
pro provoz Prostor

VI. Ostatní ustanovení
1. PLATO Ostrava, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese
odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní či jiné činnosti.
2. Provozní řád platí ode dne 1. 4. 2017. Provozní řád bude upravován dle potřeb. Kompetenci k úpravě má pouze
statutární zástupce PLATO Ostrava, příspěvková organizace.
3. Důležité kontakty:
- Správce objektů:
Jakub Hellemann
tel:
+420 737 859 781
- Provozní manažerka a produkce programu:
Magda Luňáčková
tel:
+420 737 883 976

