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Provozní doba Prostoru 8 je od 7:00 do 21:45. Po 22:00 h nesmí být v Prostoru 8 ani na
dvoře jakýkoliv pohyb/provoz.
Kadý návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem a dodrovat ho.
Za pronajaté hodiny zodpovídá nájemcem pověřená osoba, za cvičební hodinu odpovídá
určený cvičitel či lektor.
Všichni návštěvníci Prostoru 8 jsou povinni:
● mít na vědomí, e Prostor 8 se nachází v klidné obytné části a chovat se tak, aby
hlukem neobtěovali obyvatele přilehlých bytů a domů
● odkládat si své věci na místa k tomu určená v šatnách a v jednotlivých sálech, za
případné ztráty Prostor 8 neručí
● udrovat čistotu a pořádek
● vyzout si boty před vstupem na íněnku v tatami sálu
● ukládat zapůjčené pomůcky znovu na svá místa
● nepouívat cvičební pomůcky jiných lektorů/nájemců
● případné způsobené škody na majetku Prostoru 8 nahlásit na recepci,lektorovi či
jiné odpovědné osobě
Lektoři jsou povinni:
● Odcházet ze sálu jako poslední poté, co se přesvědčí, e je místnost připravena na
další lekci – v takovém stavu, ve kterém si ji přebírali.
● Opustit sál nejpozději 10 minut před začátkem další lekce tak, aby se klienti i
lektoři stihli vystřídat a další lekce mohla začít včas
● Případné poruchy / vady / nedostatky nahlásit recepční nebo odpovědné osobě
● Zavřít okna po poslední večerní lekci / programu
● Stáhnout topení (v zimním období) po poslední lekci / programu
● Vypnout AV techniku, pokud byla během lekce/akce pouita
● Po poslední večerní lekci zhasnout všechna světla, zamknout Prostor 8 a odloit
klíče do stanovené schránky
V Prostoru 8 není dovoleno:
● pouívat jakékoliv bubny a jiné hlučné nástroje nebo pouštět hudbu v sále
s otevřenými okny (okna musí být při hlasnějším provozu zavřená)
● kouření, manipulace s otevřeným ohněm
● poívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
● vstupovat podnapilým osobám
● jakkoliv poškozovat pomůcky, náčiní a vybavení Prostoru 8 či jiných
lektorů/nájemců
● vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky
● odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
● v Tatami sále navíc není dovoleno jíst, vstupovat v botech na tatami nebo na něm
pouívat idle nebo ostré předměty
Kouření je moné pouze ve dvoře na označeném místě.

Na dvoře se prosím chovejte potichu - abychom nerušili sousedy.
V případě potřeby se obracejte na recepci Prostoru 8, případně kontaktujete odpovědného
vedoucího objektu, Martina Švihlu: 737 848 627, info@prostor8.cz.
Za všechno děkujeme!

Prostor pro lidi, s.r.o., Šmilovského 8, Praha 2
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