Provozní řád pro prostory

LGBT+ komunitního centra
1. Obecná ustanovení:
1.1 Tento provozní řád se vztahuje na celé prostory LGBT+ komunitního centra, čímž se
rozumí pro tento účel vymezené vnitřní prostory ve 2. nadzemním podlaží budovy na
adrese Železná 192/18, Praha 1, k. ú. Staré Město. Tyto prostory obsahují recepci s
šatnou, sál, klubovnu a toalety, přičemž všechny prostory jsou označené navigačními
prvky.
1.2 Provozovatelem LGBT+ komunitního centra je spolek Prague Pride z.s., se sídlem:
Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ: 22842730
Kontaktní údaje:
Vedoucí komunitního centra - Veronika Dočkalová, mobil 733 254 461,
veronika@praguepride.com.
Recepce a informace o programu: tel: +420 777 203 731.
1.3 Každá osoba vstupující do LGBT+ komunitního centra je povinna se seznámit s tímto
provozním řádem, který je k dispozici na recepci a na webových stránkách provozovatele
www.praguepride.com/komunitni-centrum. Setrváním v komunitním centru taková osoba
(dále jen návštěvník*ce) vyslovuje svůj souhlas s tímto provozním řádem a zavazuje se jej
dodržovat a plně respektovat pokyny pověřených osob provozovatele.
1.4 Návštěvník*ce bere na vědomí, že nebude-li dodržovat tento provozní řád a dbát
pokynů pověřených osob provozovatele, může být z areálu LGBT+ komunitního centra
bohužel vykázán*a bez náhrady vstupného, a neopustí-li prostory na základě výzvy
oprávněné osoby provozovatele dobrovolně, bude vyveden*a za účasti Policie ČR.
1.5 Vstup do LGBT+ komunitního centra a jeho užívání je na vlastní nebezpečí každého
návštěvníka*ce.
1.6 Do LGBT+ komunitního centra mohou vstupovat děti do 15 let věku výhradně v
doprovodu rodiče nebo jiné zletilé osoby, která za dítě plně odpovídá. Děti starší 15 let
mohou do LGBT+ komunitního centra vstupovat bez doprovodu, pouze však na vlastní
odpovědnost, resp. odpovědnost svých zákonných zástupců. Vstupem dětí do prostor
LGBT+ komunitního centra nepřebírá za ně provozovatel žádnou odpovědnost.

1.7 Návštěvnictvo je zejména povinno:
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Chovat se slušně a ohleduplně, respektovat ostatní návštěvníky*ce a
počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku.
Bezpečí je u nás na prvním místě, a to jak na duši, tak na těle.
Uhradit vstupné pro dané akce, a to dle aktuálního ceníku vstupného.
Aktuálně platné ceníky jednotlivých prostor jsou k dispozici na recepci a u
pověřených osob provozovatele.
Udržovat čistotu a pořádek v LGBT+ komunitním centru. V případě vstupu
se psem, jednorožcem nebo jiným domácím zvířetem důsledně dbát, aby
zvíře bylo hodné a na vodítku.
Využívat jednotlivé prostory LGBT+ komunitního centra pouze k aktivitám,
ke kterým jsou určeny.

1.8 Návštěvnictvu je zejména zakázáno:
1.8.1

Vstupovat do prostor bez platné vstupenky, je-li aktivita zpoplatněna.

1.8.2

Vstupovat do LGBT+ komunitního centra pod vlivem alkoholu a jiných
omamných a psychotropních látek.

1.8.3

Vnášet do LGBT+ komunitního centra alkohol a jiné omamné a
psychotropní látky a tyto zde užívat.
Kouřit v prostorách LGBT+ komunitního centra (pro účely tohoto řádu se
kouřením rozumí i používání elektronických cigaret či jiných náhražek
klasických cigaret a dále používání vodních dýmek).
Manipulovat s otevřeným ohněm ve všech vnitřních prostorách centra
Vstupovat do LGBT+ komunitního centra se zbraněmi, pyrotechnickými
pomůckami a jinými předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost
ostatních návštěvníků*ic nebo způsobit škodu na majetku.
Poškozovat jakékoliv vybavení LGBT+ komunitního centra. Pokud
návštěvník*ce zjistí poškození vybavení, je povinen*a to oznámit na recepci
oprávněné osobě provozovatele.
Vynášet vnitřní vybavení LGBT+ komunitního centra ven bez vědomí a
souhlasu oprávněné osoby provozovatele.

1.8.4

1.8.5
1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.9 Návštěvník*ce (v případě dítěte pak jeho zákonný*á zástupce*kyně) odpovídá za
veškeré škody, poranění či úrazy, které si způsobí svým jednáním, nedodržením instrukcí
oprávněné osoby provozovatele či nedodržením tohoto provozního řádu. Návštěvník*ce (v
případě dítěte jeho zákonný*á zástupce*kyně) plně odpovídá za veškeré škody na zdraví či
na majetku, které způsobí sobě, provozovateli nebo dalším osobám. Veškeré tyto
skutečnosti je povinen*a bezodkladně hlásit pověřené osobě provozovatele nebo na
recepci.

1.10 Provozovatel:
1.10.1 Vyhrazuje si právo uzavřít LGBT + komunitní centrum či některé jeho prostory pro
objednané akce nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Pravidelní podnájemci budou o zrušení
jejich programu informováni individuálně pověřenou osobou provozovatele nejpozději 14
dní předem, a to prostřednictvím sociálních sítí, webové stránky provozovatele
www.praguepride.com nebo na recepci. V případě havárie či nutných oprav, které je třeba
provést bezodkladně, budou o uzavření prostor LGBT+ komunitního centra návštěvníci i
podnájemci informováni shora uvedeným způsobem neprodleně.
1.10.2

Neručí za ztrátu nebo zničení odložených věcí návštěvnictva.

2. Bezpečnost
2.1 Lékárnička je k dispozici na recepci.
2.2 V případě potřeby je možné z recepce zavolat složky integrovaného záchranného
systému (zdravotnickou záchrannou službu, hasiče či Policii ČR).
2.3 V případě, že dojde v LGBT+ komunitním centru k jakémukoli zranění, je
návštěvník*ce povinen*a tuto skutečnost ohlásit odpovědné osobě provozovatele, a to i v
případě, že se zranění nejeví jako vážné.

3. Pravidla využívání prostor LGBT+
komunitního centra třetí stranou
3.1 Využití prostor je zpoplatněno dle aktuálně platného ceníku a podléhá pravidlům, které
jsou jsou vyvěšena v prostorách komunitního centra a dostupná zde.
3.2 Zájemce*kyně o využití prostor je povinen sjednat s oprávněnou osobou provozovatele
termín akce a uzavřít s provozovatelem Dohodu o využití prostor alespoň 14 dní před
termínem konání příslušné akce.
3.3 Zájemce*kyně o využití prostor je povinen řídit se tímto provozním řádem.

4. Ochrana osobních údajů a ochrana
osobnosti

4.1 Návštěvník*ce bere na vědomí, že provozovatel pro účely propagace své činnosti
pořizuje fotografie akcí probíhajících v LGBT+ komunitním centru, při jejichž pořizování
může dojít k zachycení jeho*její podoby. Pro tento případ návštěvník*ce souhlasí se
zachycením své podoby a šířením takto vzniklých fotografií v obvyklém rozsahu, tedy jejich
umístěním na webové stránky provozovatele www.praguepride.com či na sociálních sítích
provozovatele. Udělený souhlas je odvolatelný. Odvolání souhlasu je možné
prostřednictvím e-mailu: office@praguepride.com. Návštěvník*ce je v rámci odvolání
souhlasu povinen*a přesně identifikovat fotografie, kterých se odvolaný souhlas týká.
4.2 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) vydal provozovatel Zásady zpracování osobních
údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách provozovatele www.praguepride.com
a dostupné na recepci. Zásady podrobně popisují zejména účel zpracování osobních
údajů, jejich použití, dobu jejich zpracování a práva subjektů údajů včetně práva na výmaz.
4.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů je provozovatelem požadován v případě, kdy
neexistuje jiný zákonný důvod pro zpracování. Souhlas je vždy odvolatelný a poskytnutím
souhlasu není podmiňováno poskytování jakýchkoli služeb provozovatele. Další
podrobnosti o poskytování souhlasu stanoví Zásady zpracování osobních údajů.

5. Závěrečné ustanovení
5.1 Ve věcech neupravených tímto provozním řádem bude postupováno dle platných
právních předpisů.
5.2 Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 10. 12. 2021
5.3 Provozovatel je oprávněn tento provozní řád jednostranně měnit, doplňovat nebo
upravovat.

V Praze dne 10. 12. 2021, Veronika Dočkalová

Ředitelka LGBT+
komunitního centra

