Provozní a návštěvní řád Klubu přátel Žižkova
Tento Provozní a návštěvní řád prostor Klubu přátel Žižkova (dále jen klub) stanovuje práva a
povinnosti členů a návštěvníků KPŽ v prostorách klubu.
1) KPŽ je dobrovolným zájmovým spolkem, sdružujícím občany se společnými zájmy o minulost,
přítomnost i budoucnost Žižkova. Je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
2) KPŽ užívá pronajaté prostory na adrese Blahoslavova 2, Praha 3 – Žižkov, a to:
- Klubovnu
- Archiv
- Příslušenství – předsíň, kuchyňka a sociální zařízení.
3) Ve všech prostorách KPŽ je zákaz kouření.
4) Členové a návštěvníci KPŽ jsou povinni udržovat v prostorách klubu pořádek a čistotu.
5) Člen KPŽ má právo bezplatně navštěvovat přednášky a jiné prezentace v prostorách klubu,
účastnit se vycházek a dalších akcí pořádaných KPŽ.
6) O akcích KPŽ jsou členové informováni prostřednictvím dlouhodobého rozpisu, pozvánek a
klubového časopisu. Veřejnost je o klubové činnosti informována prostřednictvím novin
Městské části Praha 3 (Radniční noviny), případně dalšího lokálního tisku.
7) KPŽ užívá techniku pro kopírování materiálů - kopírku a pro zpracování dat - PC. Používání
kopírky pro jednotlivé kopie jednotlivých dokumentů je bezplatné a je třeba pouze zapsat do
seznamu kopií jejich počet a uvést svoje jméno. PC obsahuje elektronické písemnosti spolku a
jeho účetnictví. Tyto písemnosti jsou však vedeny i v tištěné formě u jednotlivých pověřených
členů spolku. K užívání shora uvedené techniky jsou oprávněni určení členové spolku.
8) Každý člen i návštěvník KPŽ se při příchodu do prostor klubu zapíše do knihy vyložené
v předsíni klubu u vstupních dveří.
- člen klubu napíše svoje jméno a připojí podpis
- návštěvník (nečlen klubu) navíc připojí adresu svého bydliště
9) Do Archivu KPŽ mají volný přístup správci fondů knihovny a archivu (dále jen fondy), členové
výboru KPŽ, případně další osoby, pověřené zpracováním materiálů fondů. Ostatní členové
KPŽ a návštěvníci pouze v rámci vypůjčování materiálů a jejich studia. O jejich přítomnosti
v Archivu rozhodují správci fondů, předseda a místopředseda spolku.
10) Do ostatních prostor KPŽ, t.j. Klubovny a Příslušenství mají v návštěvních dnech, během
přednášek a dalších prezentací a schůzí členů KPŽ volný přístup všichni členové i návštěvníci
KPŽ.
11) Osoba nebo osoby, které porušují tento Provozní a návštěvní řád KPŽ mohou být z prostor
klubu vykázáni, v případě opakování přestupků jim může být trvale odepřen přístup. V krajním
případně může být Výboru KPŽ předložen písemný návrh na zrušení členství takové osoby
v KPŽ.
12) Všichni členové i návštěvníci KPŽ jsou vyzýváni co nejvíce šetřit energiemi, t.j. elektřinou,
teplem a vodou a materiálem spolku.
13) Protože KPŽ ze svého rozpočtu nemůže zajistit svým členům a návštěvníkům bezplatné
občerstvení, jsou kdykoliv vítány dary ve formě kávy, čaje, cukru, minerálek a pod.

