Pravidla užívání služby studovny Cafedu s.r.o.
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Služby poskytované Cafedu s.r.o. může zákazník využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním Cafedu
s.r.o. a způsobem, který není na újmu jeho činnosti a práv ostatních osob.
Před vstupem do tiché studovny je zákazník povinen vypnout zvuk svého mobilního telefonu či jiného přístroje.
Ve studovně je povoleno konzumovat pouze jídlo a nápoje zakoupené v Cafedu. Při konzumaci potravin a
nápojů ve studovně jsou zákazníci i návštěvníci povinni dbát opatrnosti a ohleduplnosti, aby nepoškozovali
majetek Cafedu s.r.o.
Ve studovně není povoleno kouřit, užívat jedy, omamné a psychotropní látky.
Do studovny není dovoleno vnášet živá zvířata, nebezpečné předměty, chemikálie
Do studovny se nesmí vstupovat na kolečkových bruslích, skateboardu s kolem, koloběžkou a jiným obdobným
sportovním načiním.
Věci ponechané v neuzamčené skříňce budou zaměstnancem Cafedu s.r.o. přemístěny na místo k tomu určené,
ovšem neneseme za ně odpovědnost.
Zákazník nesmí v prostoru studovny nic poškozovat; vůči svému okolí je povinen chovat se ohleduplně, zejména
zachovávat klid, neohrožovat, neobtěžovat a neomezovat ostatní osoby
Na mostě spojujícím tichou a diskuzní zónu je zakázáno jíst, sedět/ležet, hlasitě telefonovat nebo rušit ostatní
nájemníky a personál budovy jinými hlasitými výstupy.
Zákazník je povinen respektovat tzv. klidovou zónu ve studovně, ve které platí zákaz používaní mobilních telefonů
(tichá zóna), hlasitého hovoru nebo rušení jinými hlasitými výstupy, např. z PC. Z práva používat služby studovny
mohou být rovněž vyloučeni zákazníci, kteří pro infekční nemoc, mimořádné znečištění oděvů nebo z jiných
důvodů mohou být ostatním zákazníkům na obtíž.
Ve studovně je zakázáno přespávat a využívat ji k jiným účelům, než ke studijním či pracovním.
Zákazníci mají ve studovně právo používat pouze jedno pracovní místo. Jsou-li ve studovně všechna místa
obsazena, nelze ve studovně čekat na jejich uvolnění.
Do studovny není povoleno vnášet výbušniny či střelné zbraně, držené a registrované dle zákona č. 119/2002
Sb., o střelných zbraních a střelivu, vyjma strážníků obecní policie při plnění jejich pracovních povinností.
Do studovny není dovoleno vpouštět další lidi, kteří nemají platnou registraci. Registrovaná karta je nepřenosná.
Pokud bude zjištěno, že došlo k porušení tohoto pravidla, hrozí dotyčné/mu pokuta ve výši ceny 6ti měsíční
studentské registrace. Osoba pristižena v prostoru studovny bez platné registrace bude sankciována pokutou
1000 Kč.
Za odložené věci, včetně věcí uložených ve skříňce, ve studovnách nenese Cafedu s.r.o. žádnou odpovědnost.
Z důvodu omezené kapacity studovny není dovoleno ponechanými osobními věcmi blokovat pracovní místo
déle, než jednu hodinu, nebo takto hlídat místo jinému člověku. Takto dlouhodobě ponechané věci mohou být
personálem Cafedu s.r.o. uschovány na bezpečné místo, ovšem neneseme za ně odpovědnost.
V zájmu ochrany majetku Cafedu s.r.o. a zachování bezpečnosti v jeho prostorách je zákazník povinen kdykoliv
podstoupit kontrolu svého příručního zavazadla a osobních věcí ze strany pracovníků Cafedu s.r.o. a ostrahy
budovy. Pokud zákazník nebo návštěvník neodloží svůj svrchní oděv a objemná zavazadla před vstupem do
studovny, dává tím souhlas k tomu, aby jeho vnášená a vynášená zavazadla byla zkontrolovaná pracovníkem
ostrahy. V případě, že zákazník nebo návštěvník odmítne kontrolu těchto zavazadel, bude přivolaná Policie České
republiky.
Zákazníci jsou v prostorách studovny povinni prokázat se zaměstnancům Cafedu s.r.o. nebo ostrahy budovy
průkazem zákazníka, příp. občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti, kdykoliv jsou o to požádaní.
Zákazníci studovny jsou povinni řídit se pokyny zaměstnanců Cafedu s.r.o. či ostrahy budovy a dbát písemných
pokynů přístupných na viditelných místech v budově (viz. domovní řád) Prostory studovny se mohou užívat jen
v souladu s jejich určením.
Výňatek z domovního řádu: „V celé budově je přísný zákaz kouření, povoleno je pouze na místech vyhrazených
pronajímatelem. Ve společných prostorech a před hl. vchodem do budovy, vč. schodiště mezi budovou, je zákaz
konzumace potravin a alkoholických nápojů. Dlouhé hlasité telefonické hovory je zapotřebí řešit pouze ve svých
pronajatých prostorech“

Porušení všech těchto pravidel může byt sankcionováno zbavením práva užívat služby Cafedu s.r.o. Tím není zákazník
zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit podle platných předpisů.

