Všeobecné podmínky provozu Komunitní dílny Kamýk
nad Vltavou
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ČLENSTVÍ v Komunitní dílně Kamýk nad Vltavou
1. Úvod
Tato pravidla se vztahují ke všem činnostem vykonávaným v prostorách re-use centra a komunitní dílny Kamýk nad
Vltavou, dále jen „DÍLNA“ a na všechny osoby účastnící se aktivit DÍLNY, dále jen „ČLENOVÉ“. Všichni ČLENOVÉ jsou
povinni se s těmito pravidly seznámit a řídit se jimi.
Tato pravidla se vztahují na:
• užívání ručního, elektrického a jiného nářadí, zařízení, strojů, pracovních pomůcek a jiného vybavení DÍLNY, dále jen
„NÁŘADÍ“
• účast na akcích pořádaných v rámci činností DÍLNY
Otevírací doba DÍLNY je zveřejněna na webu www.obeckamyk.cz, je vyvěšena v prostorách DÍLNY a je veřejně dostupná.
DÍLNA disponuje vybavením vhodným pro základní renovace nábytku a kutilství jako např. excentrické a vibrační brusky,
aku vrtačky, ponorná pila, přímočará pila a ručním nářadím.
2. Obecná pravidla
2.1 Každý ČLEN je povinen si počínat bezpečně a zodpovědně tak, aby nezpůsobil žádné škody, ať již na
majetku či zdraví.
2.2 Každý ČLEN je povinen dodržovat a respektovat „Provozní řád DÍLNY“, dále jen “provozní řád”.
2.3 Osoby mladší 18ti let se smí v dílně pohybovat pouze pod dohledem osoby starší 18ti let, která zodpovídá
za dodržování těchto pravidel touto osobou.
2.4 Před započetím výkonu činností v DÍLNĚ podepíše každý ČLEN „Bezpečnostní souhlas“.
2.5 Užívat prostory a NÁŘADÍ v dílně jsou ČLENOVÉ oprávněni na základě předchozí rezervace potvrzené
vedením DÍLNY.
2.6 Každý ČLEN je povinen ukončit svou činnost v dílně v okamžiku uplynutí doby, na kterou měl rezervaci.
Prodloužení je možné pouze po dohodě s vedením DÍLNY.
2.7 Každý ČLEN je povinen zrušit svou rezervaci nejpozději 48 hodin před rezervovaným termínem.
2.8 Každý ČLEN je povinen nahradit v plné výši způsobenou škodu, ať už úmyslně či v nedbalosti.
2.9 Ve výjimečných případech je správce DÍLNY oprávněn ČLENŮM změnit dobu, na kterou si člen DÍLNU
rezervoval. Po vzájemné dohodě bude termín vynahrazen.
3_Používání vybavení DÍLNY
3.1 Každý ČLEN je povinen užívat vybavení DÍLNY výhradně pro účely, ke kterým je určeno, v souladu se zásadami
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 3.2 Každý ČLEN užívá vybavení DÍLNY pouze na své vlastní nebezpečí.
3.3 Převzetím vybavení od správce DÍLNY ČLEN potvrzuje, že mu toto bylo předáno v plně funkčním stavu a toto mu
bylo při předání předvedeno.
3.4 Každý ČLEN je povinen vrátit užívané vybavení DÍLNY a užívaný prostor DÍLNY čisté a ve stavu, v jakém je převzal.
3.5 ČLEN 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.
3.6 Každý ČLEN je povinen se před zahájením činností v prostorách DÍLNY a před zahájením obsluhy vybavení DÍLNY
vybavit příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky a tyto při vykonávání činností řádně používat. V
opačném případě je správce dílny oprávněn přerušit ČLENOVI jím vykonávané činnosti bez možnosti kompenzací. 3.7
Je zakázáno vynášet jakékoliv vybavení DÍLNY mimo prostory DÍLNY.
3.8 ČLEN je povinen v případě, že zjistí jakoukoli závadu NÁŘADÍ, má pochybnosti o jeho řádném a bezpečném užívání
nebo v případě, že NÁŘADÍ nefunguje tak, jak by mělo, ihned toto přestat používat a bezodkladně informovat správce
DÍLNY.
3.9 ČLEN není oprávněn provádět jakékoli úpravy NÁŘADÍ bez dohledu či svolení správce DÍLNY.
3.10 ČLEN smí používat vlastní nářadí jen na vlastní nebezpečí a to po odsouhlasení správce DÍLNY. Správce DÍLNY si
vyhrazuje právo použití vlastního nářadí odmítnout. Pokud ČLEN způsobí jakoukoli škodu používáním vlastního nářadí,
je povinen ji bezodkladně uhradit.
4. Skladování v prostorách DÍLNY
4.1 Každý ČLEN má možnost uskladnění rozpracovaného projektu v prostorách DÍLNY, a to na svou vlastní
zodpovědnost. Prostor pro uložení předmětů určí členovi správce DÍLNY. Správci DÍLNY si vyhrazují právo neuskladnit
rozpracovaný projekt z kapacitních či jiných závažných důvodů.

4.2 V případě potřeby jsou správci DÍLNY oprávněni v rámci prostoru DÍLNY měnit umístění nebo způsob uložení
skladovaných věcí.
4.5 Maximální délka uskladnění jednoho projektu je 14 dní. Po uplynutí této doby je člen povinen uskladněné věci
vyklidit. Pokud tak neučiní, je správce DÍLNY oprávněn tyto uskladněné věci vyklidit a zlikvidovat vlastními silami a
náklady spojené s vyklizením resp. likvidací těchto věcí účtovat členovi.
5. Platby
5.1 Za využívání služeb dílny se ČLEN zavazuje uhradit dohodnutý členský příspěvek.
5.4 ČLEN se zavazuje uhradit vedení DÍLNY veškerý materiál, který mu správce DÍLNY poskytne, a který není součástí
ČLENSTVÍ. Co je a není součástí členského příspěvku je k nahlédnutí v ceníku.
5.5 V případě, že NÁŘADÍ nebo prostory DÍLNY nejsou vráceny čisté jak stanoveno výše, je provozovatel oprávněn
účtovat ČLENOVI částku za vyčištění nářadí /úklid prostoru používaného ČLENEM.
6_Škody
6.1 Odpovědnost za škodu se vztahuje na škodu způsobenou nedbalostí, nesprávným používáním a počínáním v
rozporu s Provozním řádem / vyšší mocí. ČLEN se zavazuje uhradit veškeré škody ve výši potřebné pro náhradu nebo
opravu škody. V případě ztráty, odcizení nebo zničení se ČLEN zavazuje uhradit provozovateli škodu odpovídající ceně
předmětu, který byl ztracen, odcizen či zničen.
6.2 Náhrada škody je splatná v okamžik jejího uplatnění provozovatelem.
7_ Souhlas s užitím fotografických a jiných záznamů
7.1 Členové souhlasí s tím, aby vedení DÍLNY pořídili záznamy jejich osoby a práce (včetně fotografií, videa a písemných
záznamů) a tyto záznamy užili, ať už v hmotné nebo v digitalizované podobě, na svých webových stránkách, na svých
facebookých stránkách a v jakýchkoliv dalších materiálech sloužících k propagaci aktivit DÍLNY. Tyto záznamy mohou
být změněny či upravovány, použity jako součást jiného díla nebo může být použita pouze jejich část. Pokud si ČLEN
nepřeje, aby byly záznamy pořizovány, informuje o tom včas vedení DÍLNY a to jeho přání bude respektovat. Všechny
změny v dokumentu vyhrazeny. Aktuální znění dokumentu naleznete vždy na www.obeckamyk.cz

