Komunitní centrum

VELVARSKÉ UČKO
Společenské lázně u Malovarského rybníka ve Velvarech

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ
I.

Komunitní centrum Velvarské Učko vzniklo z potřeb velvarské veřejnosti, jeho záměr vyvstal
z veřejného plánování, jeho podoba byla veřejně projednána a jeho budova byla zhmotněna
z veřejných prostředků za vydatné podpory velvarské komunity a k její veliké radosti.

II.

Posláním komunitního centra je nabízet prostor pro setkávání velvarské veřejnosti, spolků
a rozličných formálních i náhodných skupin, objekt má sloužit všem bez rozdílu věku, pohlaví,
názoru a přesvědčení v duchu představy, že setkávání pomáhá rozvíjet dialog a ten pak posouvá
lidstvo vpřed.

III.

Prostor má sloužit pro každodenní provoz coby přístřeší a zázemí všem, kdož se v tomto místě
setkávají, nabízí se ale i ke konání rozličných veřejných i soukromých akcí, kulturních,
společenských, sportovních, vzdělávacích i dalších, které jsou zrovna potřebné.

IV.

Učko je určeno především pro akce neziskového a nekomerčního charakteru, které musí být
v souladu s dobrými mravy a pravidly slušného chování. Akce musí být nastaveny tak, aby při
nich nedocházelo k omezování ostatních, zlému jednání či šíření nenávistných a podlých myšlenek.

V.

Objekt je tvořen jevištěm, klubovnou, spojovacím krčkem s posezením, toaletami, komunitní
občerstvovnou a okolním prostranstvím. Objekt je plně ve vlastnictví města Velvary, které též
zajišťuje jeho provoz a údržbu prostřednictvím příspěvkové organizace Velvarská kulturní
společnost. O všechny tyto prostory se stará pověřený správce.

VI.

Volně přístupné části může využívat k setkávání kdokoli a kdykoli, jen je povinen dbát na to,
aby neomezoval jiné a dodržoval pravidla slušného chování. Organizované akce většího charakteru
je nutné předem nahlásit na e-mail: kultura.velvary@gmail.com a získat povolení k jejich konání.

VII.

Kdokoli pocítí potřebu, má možnost požádat o zapůjčení objektu či jeho části za účelem setkání
či konání akce a město se mu bude snažit vyhovět. Žádost o konání akce schvaluje Rada města
Velvary. V případě, že rada posuzuje žádosti, které se váží ke stejnému termínu, dostane
přednost ta akce, u níž je patrný větší veřejný zájem či přínos pro místní komunitu.

VIII. Je možné si zapůjčit část objektu, například pouze jeviště či klubovnu, či využít objekt celý,
centrum si však vyhrazuje právo nezapůjčovat komunitní občerstvovnu, a to z hygienických
důvodů. Do občerstvovny vstupuje vždy jen centrem pověřená osoba.
IX.

V průběhu komunitních akcí může centrum prostřednictvím občerstvovny nabízet veřejnosti
drobné občerstvení. Tento provoz je plně neziskový (veškerý výtěžek je využit na provoz centra)
a nenárokový, nejde o restaurační zařízení s pevnou provozní dobou. Posláním občerstvovny
je zpříjemnit veřejnosti společně trávený čas.

Při jakékoli činnosti v objektu komunitního centra je třeba dodržovat tato pravidla:
-

Chovat se slušně a ohleduplně k sobě i druhým, k místu i k okolí.
Udržovat pořádek ve všech prostorách i okolí a dbát na ochranu životního prostředí.
Ctít práva ostatních v duchu hesla: má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Dodržovat všechny pokyny, jakož i doporučení a nařízení správce a dalších pověřených osob.
Počínat si v místě tak, jak bychom si přáli, aby si ostatní počínali u nás doma.

Při organizovaných akcích je nutné dbát zejména na tato nařízení:
- Každá akce musí mít svého jasně určeného organizátora, který zodpovídá za průběh akce a
za stav objektu.
- Provozovatel s organizátorem uzavře dohodu o zapůjčení objektu, kde jsou přesně určena
pravidla zápůjčky – bez podepsání dohody se akce nemůže konat.
- Organizátor předem (nejpozději 14 dní před konáním akce) zaplatí stanovený poplatek.
- Organizátor po celou dobu trvání akce zodpovídá za její průběh a veškeré související dění,
ručí za chování všech osob, které se v rámci akce v místě pohybují.
- Organizátor je povinen po skončení akce uvést vše do původního stavu a uklidit, aby objekt
mohl zase sloužit dalším.
Město Velvary a provozovatel centra
- Neručí za bezpečnost a zdraví osob, které se pohybují v areálu centra. Prosíme, chovejte
se zde opatrně, ať se nikomu nic nestane.
- Prosí všechny, kdož centrum využívají, aby se k sobě i k místu chovali co nejohleduplněji,
aby nám co nejdéle vydrželo a dělalo nám radost!

Ceník zápůjček pro sezonu 2022
Objekt Velvarského Učka slouží k využití především pro komunitní, spolkové a městské akce.
Za zapůjčení objektu či jeho části město účtuje symbolický poplatek, který přestavuje příspěvek
na úhradu nákladů na energie a údržbu objektu.
Ceny:
Zapůjčení klubovny se zázemím spolkům – jednorázová akce 200 Kč/časový blok (dopo/odpo)
Využití jeviště a klubovny (drobná akce – bez výběru vstupného) – 500 Kč/akce
Příměstské tábory na Účku 400,-Kč/den
Zapůjčení objektu pro větší akci (festival/hudební produkce s aparaturou – při výběru
vstupného) – 15 000 Kč/akce + 2.000,- POPLATEK ZA VYUŽITÍ TOALET (v případě větší akce
v předpokládaném větším počtu lidí je nutné zajistit navíc mobilní toalety na vlastní náklady
žadatele o zapůjčení objektu).
Rozsah akce a výše poplatku budou vždy posouzeny Radou města Velvary.
NEJPOZDĚJI 14 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM PLÁNOVANÉ AKCE MUSÍ BÝT UZAVŘENA DOHODA O PRONÁJMU
PROSTOR A ZAPLACENÍ POPLATKU MUSÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM VELVARSKÉ UČKO – SPOLEČENSKÉ LÁZNĚ U MALOVARSKÉHO RYBNÍKA
Vlastník: město Velvary zastoupené starostou Radimem Wolákem, 606 66 88 01
Provozovatel: Velvarská kulturní společnost, zastoupená Veronikou Lipavskou, 778 405 942
Správce objektu: Jan Bužík, 730 547 143
Žádosti o zapůjčení objektu či konání akce se podávají prostřednictvím provozovatele e-mailem:
sekretariat@velvary.cz
U-čko je otevřeno v sezónním provozu od května 2022 do října 2022

PhDr. Radim Wolák, starosta města Velvary
Tato pravidla jsou živým materiálem, kdokoli má právo vznést k nim připomínky a námitky, ty budou radou města zváženy
a případně zapracovány. Sepsáno starostou města a schváleno Radou města Velvary dne 24. 1. 2022 usnesením č. 2/2022.

