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PROVOZNÍ ŘÁD ATELIÉRU DELTA – FOTOSTUDIA  2019/2020 

 

I. 

Ateliér Delta je primárně využíván pro vyučování fotografických postupů a 
technik, nebo pro aktivity školních kroužků a pro jiné úzce související 
aktivity studentů/učitelů, kteří si objednali pronájem (dále jen uživatel/é). 
Sekundárně (v případě volné kapacity, nekolidující s výukou odborných 
předmětů) je využíván externími nájemci za poplatek dle ceníku, který je 
nedílnou součástí tohoto provozního řádu. 

II. 

Pronájem ateliéru si lze objednat na mailu správce ateliéru 
richard.brun@delta-skola.cz. Objednatel v objednávce vyspecifikuje 
požadovanou techniku, datum, čas a účel zápůjčky.  
Správce ateliéru zabookuje termín a čas do kalendáře ateliéru.  
Sazby za využití ateliéru jsou zveřejněny v ceníku.  
Cena za použité pozadí je účtována pouze v případě znečištění nebo 
zničení. 
Tato cena je vypočítána ze skutečné ceny pořízeného pozadí a kryje 
náklady na pořízení pozadí nového. 

III. 

Provozovatel uzavírá s uživatelem ústní, nebo písemnou „Smlouvu o 
dočasném poskytnutí prostor ateliéru vč. vybavení.“  
V případě zápůjčky techniky mimo ateliér, je i v případě ústní smlouvy 
vystaven vždy zápůjčkový list techniky s prohlášením o převzetí techniky a 
o jejím technickém stavu a stavu při navrácení.  

IV. 

Odpovědnost za provoz ateliéru nese v době výuky provozovatel a v době 
pronájmu uživatel, jež si ateliér objednal za účelem k tomu určenému po 
dobu předem stanovenou.  
K veškerému vybavení, všem pomůckám a prostoru ateliéru mají přístup 
pouze oprávněné osoby, uživatelé.  
O přístupu jiných osob (dále jen hostů) rozhoduje pronajímatel ateliéru 
nebo jeho oprávněný zástupce. 
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V. 

Práva a povinnosti provozovatele: 

1. Provozovatel má povinost předat ateliér a pronajímanou techniku 
v bezchybném technickém stavu a seznámit uživatele s provozním 
řádem ateliéru. 

2. Provozovatel má právo při zaviněném poškození, odcizení či zničení 
technického vybavení nebo jeho části, uplatnit u uživatele nárok na 
náhradu škody v plné výši pořizovací ceny (stejně tak i při nedodržení 
obsluhy předepsané výrobcem). 

3. Provozovatel má také právo vyúčtovat náklady spojené s uvedením 
znečištěného prostoru ateliéru do původního stavu v případě jeho 
znečištění uživatelem nebo jeho hosty. 

Práva a povinnosti uživatelů: 

1. Uživatelé mají povinost před potvrzením převzetí užívaného prostoru 
a vybavení prostory a vybavení zkontrolovat a právo odmítnout 
převzetí jednotlivého vybavení, pokud by mohlo dojít k podezření, že 
je předávané vybavení poškozené či jinak nevyhovující. 

2. Před zahájením práce zkontrolovat úplnost sestavy pracoviště a 
zjištěné závady technického a SW vybavení hlásit provozovatelům. 

3. Uživatelé si mohou sjednat konzultaci a seznámit se s provozními a 
technickými náležitostmi vybavení ateliéru. 

4. Uživatelé jsou povinni se chovat tak, aby svým jednáním 
nenarušovali průběh výuky a nerušili ostatní uživatele budovy 
nadměrným hlukem. 

5. V celém prostoru fotoateliéru platí přísný zákaz konzumování 
potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání 
alkoholických nápojů. 

6. Uživatelé jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru 
fotoateliéru, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením 
provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni 
neprodleně hlásit správci nebo jeho zástupcům. 

7. Uživatelé v prostorách fotoateliéru užívají vybavení a zařízení na 
vlastní nebezpečí. 

8. Uživatelé nesmí umožnit vstup osobě, kterou osobně nezná. Uživatel 
nese plnou odpovědnost za vstup a činnost osob, které vstoupí do 
fotoateliéru spolu s ním. Uživatel musí být přítomen osobně ve 
fotoateliéru po celou dobu přítomnosti těchto osob ve fotoateliéru. 
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9. Je přísně zakázáno používat prostředky ateliéru pro aktivity, které 
jsou v rozporu s platnými zákony nebo s obvyklými normami 
občanského soužití. 

10. Činnost všech uživatelů ateliéru musí být v souladu se zákonem č. 
121/2000 Sb. (autorský zákon). 

11. Uživatel musí dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a zásady požární bezpečnosti a ostatní předpisy dle platného 
školního řádu. 

12. Poslední uživatel, který opouští fotoateliér (žádný jiný uživatel tam 
nezůstává), je povinen zavřít okna, vypnout všechna zařízení a 
zhasnout světla. 

13. V případě zápůjčky techniky na celý víkend, je technika navrácena 
vždy následující pracovní den ráno v 8:00 správci ateliéru (nebo jeho 
zástupci), který techniku zkontroluje a potvrdí její stav a navrácení. 

 

V Pardubicích dne 1.10.2019 

 

Příloha:   01_Ceník Atelieru Delta 


