Kuželna Častrov – provozní řád
1.

Běžný provoz kuželny
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2.

vstup do prostor kuželny pouze po přezutí
dodržovat úklid a pořádek
před započetím tréninku vždy setřít dráhy u uklidit prach, případně otřít koule
před zápasem uklidit všechny prostory kuželny, důkladný úklid v prostoru drah
uvedení do provozu (po ukončení přesně opačný postup):
1. zapnutí hlavního jističe
2. zapnutí vypínače mezi stolky
3. zapnutí vlastních stavěčů
při manipulaci s ovládacími stolky postupovat přesně podle přiloženého návodu
připojené tiskárny používat výhradně během zápasů
odpovědná osoba (spouští stavěče) vyplní formulář „přehled o provozu“
zákaz jakéhokoliv neodborného zasahování do stavěčů a příslušenství
po ukončení hry uvedení prostor kuželny do původního stavu
zapůjčený klíč bezprostředně po skončení vrátit !!!
klíče od kuželny budou pouze 4 (1 x družstvo A, 1 x družstvo B, 1 x obec Častrov,
1 x zástupce TJ Sokol Častrov)
bez povolení zákaz provozování jakýchkoliv jiných činností v prostorách kuželny

Návštěva „cizí“ osoby
•
•
•
•

3.

cizí osoba nesmí bez doprovodu vstupovat do kuželny a spouštět zařízení
nejprve vše oznámit pověřené osobě
dodržet všechny body uvedené v části 1. provozního řádu
vybrat a odevzdat peníze pověřené osobě (ceny – viz. tabulka):
Člen oddílu

Občan Častrova –

Sokol Častrov

není člen Sokolu

zdarma

100,- / hod.

„Cizí“ osoba
150 ,- / hod.

Řešení poruch a jiných problémů
•
•
•
•

v případě jakéhokoliv technického i jiného problému ihned nahlásit odpovědné osobě
(M. Němec – tel.: 739 013 650)
v nejbližší možné době bude problém odstraněn
odpovědná osoba zajistí seřízení stavěčů a příslušenství před každým zápasem
v případě jakéhokoliv technického problému během zápasu – před zásahem do
technologie vše nejprve konzultovat s odpovědnou osobou

V případě jakéhokoliv porušení výše uvedených bodů
bude přistiženému zamezen další vstup do prostor kuželny.

Dne 1.8. 2007 vypracoval M. Němec
Tel.: + 420 739 013 650

Email: mira_nemec@seznam.cz

