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1. Odemykání, zamykání a užívání AKC včetně technického vybavení zajišťuje po celou dobu trvání nájmu 
správce AKC.

2. Zástupce organizátora akce vždy aktivně spolupracuje se správcem AKC a řídí se jeho pokyny.

3. Organizátor akce ručí v AKC za dodržování těchto zásad:

 a) z hlediska požární ochrany
  - zákaz manipulace s otevřeným ohněm
  - zákaz jakýchkoliv zásahů do AV techniky
  - zákaz kouření ve vnitřních prostorech AKC

 b) z hlediska bezpečnosti práce
  - nepřekračovat kapacitu místnosti nadměrným počtem osob a provést všechna potřebná
   bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu.

4. Organizátor akce zajistí, aby před akcí a ani v jejím průběhu nebyly v ostatních prostorách objektu 
vylepovány propagační materiály, směrovky, apod. V případě potřeby rozmístění takovýchto materiálů, bude 
tato skutečnost projednána se správcem AKC, který vymezí prostor pro jejich umístění.

5. Organizátor akce plně odpovídá za odložené svršky.

6. Organizátor akce je odpovědný za případné poškození či odcizení technického vybavení, nábytku a zařízení 
umístěného v AKC. Organizátor zajišťuje dozor tak, aby po celou dobu akce nezůstala místnost bez jeho 
ohledu (přestávky apod.). Po skončení akce ručí organizátor za uvedení místnosti do původního stavu.

7. Organizátor akce se zavazuje, že nahradí chybějící či poškozené předměty, které byly na akci zapůjčeny a 
uhradí v plné výši všechny škody vzniklé v souvislosti s pořádáním akce.

8. Organizátor odpovídá za to, že všichni účastníci po ukončení akce do 30 min opustí budovu.
Odpovědný zástupce organizátora odchází poslední.

9. Organizátor informuje účastníky akce o tom, že není povolen volný pohyb mimo prostory AKC.

10. Organizátor důrazně upozorní účastníky akce, že v celé budově platí zákaz kouření.

11. Pokud organizátor akce, který nemá sídlo v areálu Jilská – Husova, zajišťuje občerstvení ze zdrojů mimo 
tuto budovu, je povinen zajistit odvoz odpadu, přepravek, kartonů, lahví, krabic, apod. Odvoz je povinen zajistit 
pokud možno tentýž den, nejpozději však následující pracovní den do 9.00hod

Tyto zásady jsou platné od 1.5.2010


