Návštěvní řád – fara Bedřichov
1. Vedoucí skupiny-vždy osoba starší 18 roků- se seznámí s návštěvním řádem fary, převezme od
správce budovu, její příslušenství a zařízení , včetně klíčů od budovy.
Vedoucí skupiny zodpovídá za skupinu i budovu a je povinen být přítomen od začátku pobytu až
do konce pobytu tj. do předání budovy.
Převzetí a předání objektu správci stvrdí svým podpisem do protokolu.
2. Vedoucí skupiny odpovídá za chování všech osob ze skupiny.
3. Je zakázáno v budově kouřit, rozdělávat oheň, zapalovat svíčky a podobně.
4. Je zakázáno vysedávat v oknech.
5. Je přísný zákaz přemísťování postelí a nábytku (pod pokutou).
6. Je třeba bezpodmínečně dodržovat noční klid po 22:00 hod.
7. Po ukončení pobytu provést celkový úklid budovy, vytřít podlahy tak, aby při předávání byly
suché.Dále vynést a roztřídit odpad do určených nádob a do popelnice.
8. Varné konvice, varný hrnec a mikrovlnky po každém použití vypojit ze zásuvek.
9. Zbytky jídla dávejte do určené nádoby.
10. Zbylé dovezené potraviny odvezte s sebou.
11. Jakékoliv závady na budově a jejím příslušenství nahlaste ihned správci.
12. Při ztrátě klíčů vyžadujeme úhradu nové vložky včetně klíčů.
13. Před ukončením pobytu vypnout a vysušit lednice a mrazničky, aby při předání byly suché.
14. Před spaním pokrýt matraci vlastním prostěradlem před použitím spacího pytle.(kdo prostěradlo
zapomene, za poplatek zapůjčíme).
15. Je třeba,aby každý účastník mě s sebou vlastní ručníky ,osušky a hygienické potřeby.
16. V prvním patře se pohybovat zásadně ve vlastních přezůvkách.
17. Je přísný zákaz vodit do budovy domácí zvířata.
18. Je přísný zákaz nošení potravin, pochutin a pití do pokojů určeným ke spaní.
19. V případě poškození budovy nebo jejího vybaveni a příslušenství bude vyžadována finanční
náhrada a o tomto se vyhotoví samostatný zápis.
20. Po ukončení pobytu převezme správce fary nebo jeho zástupce budovu, příslušenství a zařízení
včetně klíčů.
21. Budovu je potřeba předat správci fary ve stavu, v jakém byla při nástupu převzata.
22. Správce fary si vyhrazuje možnost provést kontrolu fary kdykoliv, během pobytu návštěvníků.

Převzetí stvrdí svým podpisem do protokolu.

Správce fary:
Zástupci:
Lékaři Lysice:

Tísňové volání:

Jaromír Holcner
Marie Holcnerová
Hana Hanáková
MUDr. Venerová
MUDr. Fabík
MUDr. Mokrošová

tel.: 603 215 284
tel.: 732 402 276
tel.: 731 717 678
tel.: 516 472 106
tel.: 516 472 333
tel.: 516 472 132

Hasiči
Záchranka
Policie

tel.: 150
tel.: 155
tel.:158

Obchod COOP Bedřichov
ZEAS Lysice (obědy)
Duchovní správa

Platnost od 23. 03. 2017

Bedřichov č. 3
Bedřichov č. 3
Bedřichov č. 101

dětská lékařka (dopoledne)

tel.: 516 473 121
tel.: 516 472 111 p. Kuncová
tel.: 732690783 p. Michal Cvingráf

