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Provozní řád Fotoateliéru  

I. Zřizovatel a provozovatel  
1. Zřizovatelem „Fotoateliéru Strahov“ (dále jen „fotoateliéru“) je občanské družení Studentská unie ČVUT, 

adresou Zikova 4, 166 36 Praha 6 a je vlastníkem fotoateliéru v areálu Kolejí Strahov, blok 6, Vaníčkova 7, 

160 17 Praha 6.  

2. Provozovatelem fotoateliéru je Studentská unie a v jejím rámci klub Studentské unie Silicon Hill.  

II. Správce fotoateliéru  
1. Správce fotoateliéru (dále jen "správce") je vedoucím projektu fotoateliér a je pověřen představenstvem 

klubu Silicon Hill v souladu s předpisy klubu Silicon Hill.  

2. Správce si volí své zástupce z řad členů klubu.   

3. Správce vede evidenci majetku, odpovídá za zařízení fotoateliéru, za jeho provoz a dodržování provozního 

řádu.   

4. Správce a zástupci správce nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty a provádění úklidu v 

prostoru fotoateliéru.   

5. Zapůjčení majetku z fotoateliéru schvaluje správce. Každé vynesení majetku mimo fotoateliér musí být 

evidováno a schváleno správcem.  

III. Provozní podmínky  
1. Fotoateliér je určen k rekreačnímu tvořivému a uměleckému vyžití studentům a zaměstnancům ČVUT v 

Praze. Po zaplacení uživatelského poplatku se z nich stávají uživatelé fotoateliéru dále jen „uživatelé“.  

2. Fotoateliér je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován. 

Poslední možnost vstupu je ve 22:00.   

3. Odkládání rekvizit používaných při focení je možné jen po domluvě se správcem ateliéru na označeném 

místě.  

4. V celém prostoru fotoateliéru platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného 

ohně a požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup 

do prostor fotoateliéru zakázán.  

5. Uživatelé jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fotoateliéru, za ochranu majetku a za 

vzniklé škody. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit správci a případně některé 

z odpovědných osob.  

6. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech uživatelů do prostor fotoateliéru.   

7. Uživatelé v prostorách fotoateliéru využívají zařízení na vlastní zodpovědnost, přičemž se před užitím 

přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící řádnému a bezpečnému užívání.   

8. Uživatelé jsou povinni pečlivě v průběhu využívání zařízení sledovat, zda se na něm nevyskytla závada 

bránící jeho řádnému a bezpečnému užívání. Jakmile uživatelé objeví závadu, jsou povinni ji neprodleně 

nahlásit správci, a vrátnému bloku 6 nebo některé z odpovědných osob. Použití zařízení se závadou je 

zakázáno. Uživatelé jsou povinni se před použitím zařízení pečlivě seznámit s návodem na jeho použití a 

užívat zařízení pouze v souladu s tímto návodem a účelem, ke kterému je zařízení určeno.   

9. Uživatelé jsou povinni při vstupu do fotoateliéru prokázat právo vstupu na čtecím zařízení čipových karet.   

10. Uživatelé jsou povinni po ukončení fotografování prostor fotoateliéru uklidit a uvést do původního stavu, 

vynést odpadky a při opuštění prostor fotoateliéru zavřít okna, vypnout všechna zařízení, zhasnout světla, 

odhlásit se na čtecím zařízení čipových karet zvenku a dobře uzavřít prostor fotoateliéru.   

11. Uživatelé mohou dobrovolně umožnit vstup a výstup osobě, která se neprokázala na čtecím zařízení 

platnou čipovou kartou povolující vstup do fotoateliéru v případě, že je táto osoba objektem fotografování, 

případně asistentem. Tyto osoby se zapíšou jako návštěvy na vrátnici bloku 6 s poznámkou, že se jedná o 

návštěvu fotoateliéru. Osobě takto nezapsané není uživatel oprávněn umožnit vstup do fotoateliéru. 

Uživatel nese plnou odpovědnost za tyto osoby a za škodu jimi způsobenou a musí být přítomen osobně ve 

fotoateliéru po celou dobu přítomnosti těchto osob ve fotoateliéru.  
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12. Prostor vchodu do fotoateliéru je sledován průmyslovými kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku. 

K záznamům kamer má přístup pouze správce a jeho zástupci.  

13. Uživatelé nejsou oprávněni zapůjčit jiné osobě čipovou kartu za účelem vstupu do fotoateliéru.  

14. Jakákoliv manipulace s kamerovým systémem a zabezpečovacím systémem vstupu je zakázána.  

IV. Rezervační systém  
  

1. Rezervace času fotoateliéru se provádějí zapsáním se do rezervačního systému, který se nachází na 

webové stránce fotoateliéru (http://wiki.siliconhill.cz/Fotoatelier).   

2. Fotoateliér si uživatel může rezervovat v jednom dni pouze na 5 hodin a v jednom týdnu pouze na 20 

hodin. Výjimku z tohoto pravidla může udělit správce.   

3. Jiný uživatel může využívat fotoateliér ve stejný čas pouze po dohodě s již zapsaným uživatelem.   

4. Správce nebo jeho zástupci mohou jakoukoli rezervaci zrušit nebo změnit a jeho rozhodnutí je konečné.  

5. Uživatelé mohou pobývat ve fotoateliéru jen v čase rezervovaném pomocí rezervačního systému. Výjimku 

z tohoto pravidla může udělit správce.  

  

V. Závěrečná ustanovení  
1. V případě porušení provozního řádu, bude uživateli zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené 

prostředky. Po dohodě se správcem fotoateliéru či jeho zástupcem je možno, v závislosti na vážnosti 

přestupku, uložit alternativní trest.  

2. Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení představenstvem klubu Silicon Hill a podpisem 

předsedy klubu Silicon Hill.  

3. Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude schválena změna provozního řádu 

fotoateliéru.  

4. Poplatek za užívání fotoateliéru je stanoven provozovatelem.  

5. Každý uživatel fotoateliéru je povinen svým podpisem potvrdit svůj souhlas s podmínkami provozního 

řádu. Vstup do fotoateliéru je možný jen po odevzdaní tohoto písemného stvrzení správci, případně 

zástupci správce a zaplacení uživatelského poplatku.  

Schváleno představenstvem klubu Silicon Hill v Praze dne 23. 03. 2017.  

  

Křestní jméno:    

Příjmení:    

UID:    

Mobil:    

Email:    

  

Souhlasím s podmínkami provozního řádu. Dne: ...................... Podpis:........................................   

http://wiki.siliconhill.cz/Fotoatelier
http://wiki.siliconhill.cz/Fotoatelier

