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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Areál RAKOZAHRADY je soukromým zařízením a slouží k potřebám provozovatele
REAKOZAHRADA, z.s.. Na území areálu je realizován komunitní projekt zaměřený
na posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů.
2. Tento řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele areálu.
3. Provozovatele na místě zastupuje pověřený zástupce/koordinátor.
4. Každý návštěvník se musí pečlivě seznámit s tímto návštěvním řádem před
vstupem do areálu.
5. Areál RAKOZAHRADY je přednostně využíván členy Pěstitelského klubu
RAKOZAHRADA.
6. Užívání areálu (zahrady) je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče či odpovědný
zástupce.
7. Provozovatel areálu (zahrady) neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností,
činností ostatních uživatelů a návštěvníků a činností zakázanou tímto provozním
řádem.
8. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah pronajatých pěstebních míst.
9. V areálu RAKOZAHRADY je přísně zakázáno pěstování rostlin jedovatých a
obsahujících omamné nebo psychotropní látky.
10.
Provozovatel neručí za případnou ztrátu, či poškození předmětů ve
vlastnictví návštěvníků.
11.
Uživatelé odpovídají za škody, které způsobí vlastníku nebo provozovateli
areálu RAKOZAHRADY.
12.
Všichni návštěvníci jsou povinni dbát upozornění a pokynů služby, dodržovat
ustanovení
tohoto
řádu, udržovat čistotu, pořádek a bezpečnost, řádně užívat prostory i vybavení
areálu
a
každou
zjištěnou závadu neprodleně hlásit provozovateli.
13.
Areál RAKOZAHRADY oficiálně otvírají a po ukončení provozu uzamykají
členové
pěstitelského klubu.
14.
Tento řád a jeho změny jsou vyvěšeny vprostorách areálu a na stránkách
spolku RAKOZAHRADA, z.s. www.rakozahrada.cz .

II. PROVOZ ZAHRADY
1. Klubový provoz areálu RAKOZAHRADY:
 v měsíci: duben - říjen (v případě příznivého počasí i déle)
 v ostatních měsících roku bude areál otevřen nárazově v případě konání akcí.

doba otevření pěstební části areálu může být operativně přizpůsobena aktuálním
meteorologickým podmínkám a stavu terénu.
2. Areál je pro veřejnost otevřen, kdykoliv je v něm přítomen některý ze zástupců
provozovatele nebo členů pěstitelského klubu RAKOZAHRADY.
3. Provozovatel areálu si vyhrazuje právo konat akce, kterými omezí či naopak rozšíří
provozu areálu a omezí či uzavře přístup veřejnosti.
4. V případě nepřítomnosti zástupců provozovatele nebo členů pěstitelského klubu
RAKOZAHRADY je areál zahrady pro neorganizovanou veřejnost uzavřen.


III.

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY MAJETKU

1. V areálu RAKOZAHRADY platí zákaz:
 pobytu nečlenů Klubu mimo provozní dobu,
 vstupu dětem bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let,
 lézt na vystavené exponáty (umělecké i přírodní) či je jinak poškozovat,
poškozovat objekty a technické zařízení,
 jakkoliv manipulovat s cizími pěstebními místy, trhat květiny, sbírat plody, lámat
větve stromů i keřů, poškozovat rostliny, včetně jejich částí, zcizovat je (řízky,
rouby, herbáře),
 pohybovat se mimo vyznačené cesty, sedat a lehat na okrasné plochy, plašit či
lovit zvěř, poškozovat a znečišťovat celý areál včetně vybavení,
 vstupu se zvířaty, výjimky může stanovit provozovatel,
 vjezdu motorovým i jiným vozidlům (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu
zelených ploch, dřevin a opravy herních zařízení), jízdy na jízdních kolech,
kolečkových bruslích, skateboardu, dvoukolkách, na trojkolce, koloběžce,
odrážedle nebo s vozíkem po pěstebních či jinak nevhodných plochách,
 přelézání plotů, uzamčených vchodů,
 vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových a omamných látek,
 přinášení skleněných a ostrých předmětů (např. láhve, nůžky, nože, injekční
stříkačky),
 přinášet na zahradu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiní
předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi
manipulovat,
 mimo vyhrazená místa manipulovat s otevřeným ohněm,
 využívat areál RAKOZAHRADY k nepovoleným propagačním, reklamním či jiným
účelům,
 v areálu RAKOZAHRADY narušovat klid a pořádek.
2. Návštěvník areálu RAKOZAHRADY nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své ani
jiných a ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
3. Návštěvník areálu RAKOZAHRADY nesmí vstupovat na plochy areálu v době jejich
údržby.
4. Provozovatel areálu nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu.
5. Při pobytu na území areálu v plném rozsahu zodpovídá za bezpečnost dětí jejich
plnoletý doprovod. Doprovod neplnoletých nese při pobytu v areálu RAKOZAHRADY
odpovědnost za úrazy svěřených osob.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka areálu, jestliže:

porušuje tento řád,

porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy, poškozuje majetek provozovatele,
způsobuje
nadměrnou hlučnost, zakládá bez povolení ohně,

chová se hrubě nebo neslušně vůči ostatním návštěvníkům areálu nebo
provozovateli.
2. Uživatelé odpovídají za škody, které způsobí vlastníku nebo provozovateli areálu
RAKOZAHRADY.

3. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi,
který ji způsobil.

