Pravidla vypůjčky sousedské sauny a řád
saunování:
KC Kampa
Čl.1 Obecná ustanovení
1. Saunou se rozumí sauna nacházející se na zahradě KC Kampa
provozovaná Komunitním centrem Kampa
2. Saunováním se rozumí pobyt uvnitř saunovací místnosti.
3. Za prostory sauny se považuje objekt sauny na zahradě KC, ve kterém je
sauna umístěna, odpočívárna a sprcha k této místnosti přiléhající.
4. Výpůjčkou sauny se rozumí doba od vypůjčení klíče od prostor sauny až
do okamžiku vrácení tohoto klíče. Klíč je obvykle zapůjčován správcem
sauny oproti podpisu v Knize saunování, která je umístěna v prostorách
odpočívárny.
5. Rezervací sauny se rozumí požadavek na budoucí výpůjčku sauny ve
stanovenou dobu. Rezervace sauny probíhá domluvou se správcem sauny.
Čl.2 Uživatel
1. Uživatelem sauny se rozumí každý člověk, který se nachází
v prostorách sauny.
2. Uživatel je povinen používat a navštěvovat saunu pouze v souladu s
jejím návodem (viz. Příloha pravidel). Před prvním použitím sauny je
uživatel povinen se s návodem k použití seznámit. Pokud není uživatel s
návodem seznámen a návod se
v prostorách sauny nenachází, je povinen si návod vyžádat od správce
sauny.
3. Bezprostředně před vstupem do sauny se musí uživatel osprchovat a
důkladně osušit.
4. Po dobu saunování by měla být přítomna vždy další osoba z důvodu
případné náhlé nevolnosti.

5. V jednom okamžiku se v sauně smí nacházet nejvýše 6 osob. Z toho
v saunovacím prostoru max. 4.
6. Uživateli je důrazně doporučeno vzít si s sebou do sauny láhev
s vodou či jiným nealkoholickým nápojem.
7. Při sezení v sauně musí mít pod sebou uživatel prostěradlo či osušku.
Pokud se při sezení uživatel opírá o stěnu sauny, musí být osuška či
prostěradlo i za ním.
8. Uživateli je zakázáno: vstupovat do saunovacího prostoru v obuvi nebo
v oblečení, konzumovat v sauně potraviny, přivést do sauny zvíře či mu
umožnit, aby do sauny vlezlo.
9. Uživateli je přísně zakázáno: vstoupit do sauny v podnapilém stavu,
konzumovat v sauně alkoholické nápoje, provozovat v sauně sex či
jakékoliv jiné intimní praktiky.
10. Pokud uživatel odchází z prostor sauny jako předposlední, je povinen
posledního přítomného uživatele o svém odchodu informovat.
11. Saunování není vhodné pro všechny osoby – zejména ne pro osoby
uvedené v Pravidlech saunování. Pokud má uživatel
o vhodnosti saunování jakékoliv pochyby, je povinen se nejprve poradit se
svým lékařem.
12. Provozovatel sauny ani vlastník prostor nenese žádnou
zodpovědnost za uživatelovo nesprávné vyhodnocení svého
zdravotního stavu.
13. Pokud na sobě uživatel během saunování pocítí jakékoliv příznaky
zdravotních problémů, je povinen saunu neprodleně opustit.
14. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně používání sauny je uživatel
povinen před návštěvou sauny kontaktovat v této věci správce.
Čl. 3 Vypůjčitel
1. Vypůjčitelem sauny se rozumí člověk, který si vypůjčil klíče od prostor
sauny. Za vypůjčitele je považován po celou dobu trvání výpůjčky.

2. Vypůjčitel je povinen počínat si tak, aby během výpůjčky nikdo nemohl
do prostor sauny vstoupit bez jeho vědomí. Odpovědnost
za případné následky nedodržení tohoto pravidla nese vypůjčitel.
3. Pokud nejsou ostatní uživatelé sauny seznámeni s tímto řádem, je
vypůjčitel povinen uživatele před vpuštěním do prostor sauny
s tímto řádem seznámit.
4. Během výpůjčky zodpovídá vypůjčitel za dodržování tohoto řádu
ostatními uživateli.
6. Vypůjčitel je povinen vrátit klíč v dobu stanovenou správcem.
7. Před vrácením klíčů je vypůjčitel povinen uvést prostory sauny
do stejného stavu, jako ve kterém byly před výpůjčkou, otevřít dveře do
odpočívárny, vypnout saunu, pojistky a prostory sauny uzamknout.
8.Vypůjčitel je povinen nahradit v plné výši jakoukoliv škodu, která byla
během výpůjčky jím nebo některým z uživatelů zaviněna.
Čl. 4 Správce
1.Správcem sauny se rozumí člověk, který byl pověřen Komunitním
centrum Kampa zajišťováním výpůjček a správou prostor sauny.
2.Správce zodpovídá za dodržování tohoto řádu vypůjčitelem.
3.Správce je povinen se bezprostředně poté, co mu byly navráceny klíče od
prostor sauny, přesvědčit o jejich řádném uzamčení.
4.Správce je oprávněn požadavek na výpůjčku odmítnout. Pokud tak učiní,
je povinen žadatele informovat a své rozhodnutí mu zdůvodnit.
5.Při hrubém či opakovaném porušení tohoto řádu je správce oprávněn
dané osobě vstup do prostor sauny zcela zakázat.
Správce sauny – Markéta Müllerová - 608 808 321
Eva Blašková 724 055 144

Prohlášení o vstupu do sauny
Podepsáním tohoto prohlášení v Knize saunování uplatňuji možnost užívat
saunu samostatně, bez doprovodu či přítomnosti druhého člověka- správce.
Všechna ostatní pravidla týkající se návštěvy sauny pro mě však zůstávají
v platnosti a jsem s nimi obeznámen.
Uvědomuji si, že sauna je místem se zvýšeným nebezpečím vzniku
zdravotních problémů a pokud by nějaký takový problém v mém případě
nastal, nemusím si být vždy schopen sám přivolat pomoc. Rozhodnutím
navštěvovat saunu samostatně se vystavuji riziku, že nemusí být poblíž
nikdo, kdo by mi pomoc poskytl nebo přivolal. Jsem si v plné míře vědom
faktu, že pokud toto riziko nastane a budou mi jím způsobeny jakékoliv
následky, nemohu uplatňovat nároky vůči provozovateli ani vlastníkovi
prostor, jelikož příčinou bylo moje dobrovolné rozhodnutí toto riziko
podstoupit a zodpovědnost je tedy plně na mé straně. Znění tohoto
prohlášení jsem si přečetl, porozuměl jsem mu a souhlasím s ním. Na
důkaz toho přikládám svůj podpis.

By signing this declaration in the Sauna book, I apply for the option to be
allowed to use the sauna alone, withoutthe presence of another personmanager of sauna. All the other rules nevertheless stay in effect for me and
I amfamiliar with them.I realize that sauna is a place where health
problems can occur more likely and that I can getthere into a situation
where I will not be able to summon assistance for myself. By deciding
tovisit the sauna alone, I expose myself to the risk that there will be
nobody nearby that could helpme in that case.I am fully aware of the fact
that if this kind of accident actually happened, I could not make anyclaims
for a compensation against both the sauna operator and premises owner,
since theaccident would be caused by my self-imposed decision to take this
risk and the responsibilitywould be therefore fully on my side.I have read
and fully understood the text of this declaration and I agree with all of
thestatements. As proof of that, I sign this declaration below.

