
Provozní řád Kuchyňky  
 Kuchyňka je umístěna ve třetím patře, ve středové části budovy proti výtahům.  

 Účelem kuchyňky je poskytnout lepší podmínky pro vaření a možnost posezení 

s pár přáteli u jídla. 

 Kuchyňka může být půjčena současně dvou lidem/ skupinám (6 osob). 

 Společného vaření a posezení, se tedy může zúčastnit maximálně 12 osob. 

 Kuchyňka je určená pouze pro studenty ubytované na koleji Blanice. 

 Místnost není určená pro pořádání večírků. 

 Klíče od kuchyňky si zapůjčíte oproti kolejnímu průkazu na recepci.  

 Provozní doba je denně v době od 7.00 do 24.00.  

 Maximální výpůjční doba je 5 hodin.  

 Pokud není nikdo, kdo by si kuchyňku rezervoval po vás, je možné domluvit se 

s recepcí na prodloužení.  

 Při pozdním vrácení klíče (bez domluvy) hradíte pokutu ve výši 100,- Kč za 

každou započatou hodinu. 

 Platí zde přísný zákaz kouření, konzumace tvrdého alkoholu či užívání 

omamných látek. 

 Místnost je monitorována online kamerovým systémem. 

 Při provozu kuchyňky dodržujte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví – 

nemanipulujte s otevřeným ohně, horké věci odkládejte na nehořlavý podklad. 

 Veškeré závady a poškození hlaste bezodkladně na recepci.  

 V případě poškození či ztráty inventáře jste povinni způsobenou škodu uhradit. 

 Není dovoleno vynášet inventář a kuchyňské náčiní mimo prostor kuchyňky. 

 V kuchyňce je nezbytné udržovat pořádek! Jste povinni po sobě ihned uklidit, 

umýt nádobí, uložit ho na své místo, odnést zbytky jídel a odpadky. 

 Před uzavřením kuchyňky je třeba zkontrolovat vypnutí všech elektrospotřebičů 

z elektrické sítě a uzavření vodovodní baterie. 

 Jste-li poslední, tak vždy zkontrolujte, zda jsou zavřená okna. 

 Uklizenou kuchyňku, uživatel uzamkne a klíč vrátí na recepci.  

 Za předměty, které v kuchyňce necháte, kolej neručí. 

 V případě porušení výše uvedených bodů provozního řádu se uživatel vystavuje 

uložení smluvní pokuty až do výše 5 000,- Kč.  

 

Provozní řád je v platnosti od 11.4.2019 

 

 

 

 


