PROVOZNÍ ŘÁD PRONÁJATÝCH PROSTOR (SÁL, GALERIE, TERASA….)


V prostorách sálu, přísálí a galerie platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.



Stoly, židle, praktikáble, bedny, osvětlovací technika a veškeré předměty stojící na zemi SE PŘEMISŤUJÍ
POUZE PŘENÁŠENÍM. Nesmí se posunovat, tlačit ani tahat po zemi, tak aby nedošlo k poškození parket a
dlažby.



Objekty vystavené na stěnách galerie jsou součástí pronajímaného prostoru a je zakázáno s nimi
manipulovat, pokud není jiná domluva. Objekty v prostoru lze po dohodě přemístit.



Bez předchozí domluvy platí přísný zákaz hraní na klavír, posunování klavíru,
a jakákoli manipulace s ním. Zákaz odkládání potravin, nápojů a těžkých věcí na klavír.



Zákaz manipulace se světly a oponou.



V případě vzniku mimořádné situace (požár aj.) a zablokování stávajících východů je únikový východ za
černou oponou, prostřední dveře označené nápisem „NOUZOVÝ VÝCHOD“ – klíč číslo 82



Hudební produkce na terase může být pouze do 22 hodin.



Nájemce zajistí dostatečný počet pytlů na úklid odpadků. Pet láhve, papír a sklo se třídí do kontejnerů před
budovou.



Úklid věcí, které nájemce dovezl, proběhne ihned po skončení akce, pokud není jiná domluva.



Zákaz vylepování plakátů, letáků a jiných tiskovin na stěny nebo dveře.



Navěšování provazů, drátů a jiných věcí za účelem jakékoliv instalace na stěny a do prostoru je možná jen
po předchozí domluvě s pronajímatelem.



Zákaz zatloukání hřebíků, rýsováčků, špendlíků, sponkovaček… do stěn, dveří, podlahy a nábytku.



Nájemce zajistí dostatečný počet pořadatelů, kteří budou po celou dobu akce dohlížet na dodržování
provozního řádu a podmínek vypsaných ve smlouvě.



Zákaz hraní s míčem na sále a v přísálí.



Do budovy je zákaz vstupu se psy.



Připojování elektrických spotřebičů se součinem příkonu větším jak 2 KW konzultovat s pronajímatelem.
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