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PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA MOTÝLEK, Z. S. 
 

ČL. 1 

Úvodní ustanovení 

Centrum Motýlek, z. s. (dále Centrum) nabízí rodinám, dětem a dospělým možnost aktivně trávit svůj 

volný čas. Zároveň umožňuje rodinám kontakt s ostatními rodinami, dětem a dospělým kontakt se 

svými vrstevníky za účelem prevence proti sociálnímu vyloučení, podpoře socializace a 

společenského života mezi občany města Rájec-Jestřebí. 

K základům činnosti Centra patří vzdělávací, kreativní, sportovní, zábavní programy pro děti, dospělé, 

celé rodiny. 

ČL. 2 

Podmínky využívání služeb centra 

1. Nárok na poskytování služby při dodržení stanovených podmínek se zaručuje všem bez 

rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politickém a jiném smýšlení, 

národního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, 

rodu nebo jiném postavení. 

2. Pro užívání služby není podmínkou členství. Podmínkou je zaplacení kurzovného nebo 

vstupného, pokud je pro daný program stanoveno. Z kroužků není nutné se omlouvat. 

Pozdější příchody není nutné hlásit předem. Samostatné odchody a příchody dětí bez 

doprovodu nejsou možné. Doprovodem se rozumí osoby starší 15 let. 

 

ČL. 3 

Provoz Centra Motýlek 

1. Provozní doba Centra je dle rozvrhu kroužků a herny upravovaného na každé 

pololetí. Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby. Na tyto změny předem včas 

upozorní. 

 

ČL. 4 

Organizace činnosti v Centru Motýlek 

1. Vstupem do Centra se návštěvníci zavazují dodržovat provozní řád a dbát pokynů lektora. 

Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád Centra, případně svým chováním ohrožují ostatní 

návštěvníky, může lektor napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat bez náhrady 

vstupného. 

2. Prostor pro kočárky je vyhrazen za vstupními dveřmi sokolovny v místech, kde nebrání 

průchodu osob do jiných prostor budovy. 
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3. Nenechávejte své děti v Centru bez dozoru. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo. 

Prosíme také o pochopení a vstřícnost při řešení případných konfliktů mezi dětmi. 

4. Do kluboven je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky 

nebo přezůvky. 

5. Pro konzumaci jídla, pití, sladkostí, žvýkaček použijte k tomu určené stoly a židle. 

Nenechávejte děti běhat s jídlem či pitím, a to z důvodů bezpečnosti a z důvodů udržení 

pořádku. Nápoje v šálcích nenechávejte bez dozoru, hrozí nebezpečí opaření a jejich rozlití. 

Použité nádobí po sobě umývejte. 

6. Do Centra je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v 

karanténě. 

7. Všechna zařízení v prostorách Centra se užívají na vlastní nebezpečí. Na bezpečnost dětí 

dohlíží a ručí za ně doprovod. 

8. Rodiče, popř. zákonní zástupci dětí odpovídají za škody, které dítě způsobí v době pobytu 

v Centru. 

9. Při využívání vybavení kluboven se chovejte ohleduplně a k tomu vždy nabádejte i své děti.  

Pokud rozbijete některou hračku nebo objevíte hračku již rozbitou, oznamte to službě. Pokud 

víte o některé součásti vybavení herny, že je pro děti závadná, též tuto skutečnost oznamte.  

10. Návštěvníci a rodiče jsou povinni před odchodem z Centra Motýlek zajistit uvedení místnosti 

do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech. 

11. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá 

provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu. 

12. V kuchyňském koutu je přítomným v průběhu návštěvy Centra k dispozici mikrovlnná trouba, 

varná konvice a základní nádobí. Můžete si u nás udělat čaj nebo kávu (aktuální poplatek se 

hradí vedoucímu herny). 

13. Na toaletě udržujete čistotu. Vždy po svých dětech toaletu zkontrolujte s cílem opustit ji 

čistou. Použijete-li nočník, vylejte ho do záchodu a vypláchněte. Po odchodu z toalety se 

umývejte. 

14. V případě úrazu informujte lektora, který vám poskytne lékárničku. 

15. Nerušte ostatní programy, buďte tolerantní k ostatním návštěvníkům Centra i celé sokolovny. 

16. V prostorách je zakázáno kouřit, požívat návykové látky a alkohol. 

17. Do prostor je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty. 

 
Nebojte se na nás kdykoliv obrátit, rádi Vám vyhovíme. Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a 
dodržujete provozní řád, čímž i vy pomáháte dosáhnout našeho poslání: provozování rodinného 
centra za účelem podpory volnočasových aktivit pro rodiny, děti, dospělé, a komplexní práce 
s rodinou. S dotazy a připomínkami se obracejte na službu nebo předsedkyni spolku. 
 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 

POLICIE 158 

HASIČI 150 

TÍSŇOVÁ LINKA 112 

 


