
 

 

Provozní řád klubu deskových her hRÁJ 

 Klub je otevřen každý čtvrtek od 16:45 do 18:15 s výjimkou prázdnin a svátků.   

 Členem klubu se může stát kdokoliv bez ohledu na věk, jedinou podmínkou je být 

registrovaným čtenářem knihovny. Děti do 11 let věku se mohou hraní v klubu 

zúčastnit pouze v doprovodu dospělého. 

 Členství v klubu je bezplatné, nicméně budeme rádi za jakýkoliv příspěvek, který 

můžete vhodit do sklenice na příspěvky, která je označena a umístěna přímo 

v prostorách knihovny. Příspěvky použijeme pouze na nákup nových her do klubu a 

dalšího potřebného vybavení.  

 Každý člen klubu zodpovídá za zapůjčené hry, je povinen neprodleně hlásit zjištěné 

poškození, případně nekompletnost zapůjčených her. Pokud člen klubu vrátí hru 

poškozenou nebo nekompletní, budeme požadovat náhradu v plném rozsahu. 

Pravidla chování 

 Během samotného hraní nejíme. Občerstvit se můžeme o pauze a mezi hrami. 

 Pití na stoly, kde se právě hraje, nepatří. Pití může být v uzavřených plastových 

lahvích u stolu nebo v otevřeném nádobí na místě tomu vyhrazeném.  

 V knihovně udržujeme čistotu. Veškerý odpad patří do koše. 

 Do knihovny můžeme vstupovat v očištěných botách.  

 K hrám se chováme hezky, aby nám v knihovně dlouho vydržely. 

 Po dohrání hru uklidíme zpět do krabice a zkontrolujeme prostor okolo sebe, zda je 

všechen herní materiál zpět na svém místě.  

 Chybějící herní materiál nebo poškození hry ihned hlásíme vedoucímu klubu. 

 Všeobecně se chováme ohleduplně k veškerému materiálnímu vybavení knihovny.  

 Do klubu je samozřejmě možné přinést své vlastní hry. Informujte o tom prosím 

vedoucího klubu.  

 Nerušíme ostatní hráče v klubu nadměrným hlukem. 

 V prostorách knihovny se k sobě chováme hezky a nemluvíme sprostě. 

V případě závažnějšího nebo opakovaného porušování pravidel klubu si vyhrazujeme právo 

daného návštěvníka vykázat. Vyhrazujeme si také právo ve výjimečných případech zájemce 

do knihovny vůbec nevpustit.  


