Návštěvní řád DOK16
I.

Obecná pravidla
1) Prostory DOK16 mohou užívat všichni uživatelé. Vybrané vybavení smí samostatně užívat
pouze registrovaní čtenáři MKP, kteří nemají vůči MKP splatný dluh.
2) Uživatelé mladší 18 let smí s vybavením pracovat pouze pod dozorem dospělého (kterým
může být po dohodě i personál). Stabilní elektrické stroje smí používat pouze s písemným
souhlasem zákonného zástupce.
3) Prostor a jeho vybavení jsou určeny k individuálním projektům a workshopům, nikoli ke
komerčním účelům.
4) Uživatelé jsou povinni vybavení a prostory užívat způsobem obvyklým a opustit je ve stavu, ve
kterém je převzali.
5) Uživatel odpovídá MKP za škodu, kterou jí způsobil při užití vybavení.
6) Personál je oprávněn vyhlásit tiché hodiny či dny (např. z důvodu probíhajícího programu),
kdy nebude uživatelům umožněno pracovat na hlučném vybavení.
7) Materiál na výrobu je možné si zakoupit za úhradu uvedenou v Ceníku DOK16. Se souhlasem
personálu je možné použít k výrobě vlastní materiál.

II.

Bezpečnostní pravidla
1) Pokud budete v dílně pracovat, vstupujte pouze ve vhodném oděvu (ne volné rukávy, sukně,
kravaty, apod.) a vhodné obuvi (uzavřená obuv). Delší vlasy musí být svázané. Odložte
prstýnky, náramky a řetízky.
2) Do prostoru dílny je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
3) V celém prostoru je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň.
4) Dbejte vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních, užívejte vybavení v souladu s návody
k použití a pokyny personálu. Je zakázáno používat nedovolených předmětů, pomůcek,
materiálů a nedovolených technologických postupů.
5) S vybavením pracujte pouze po zaškolení personálem, který Vás seznámí se zásadami
bezpečnosti, s technologickými postupy, s organizací práce a se zdroji úrazů (padající
předměty, odlétající částice, ostré hrany, pohybující se části zařízení, kluzký povrch, špičaté
předměty, elektrický zkrat, hluk…), s umístěním plných návodů k použití, lékárničky a hasicího
přístroje.
6) Pokud si ani poté nejste jisti, jak vybavení používat, zeptejte se personálu, rád Vám pomůže.
7) U zařízení, u kterého je uveden některý z níže uvedených symbolů, používejte ochranné
prostředky a pomůcky.

8) Při práci nejezte ani nepijte.
9) Nevynášejte vybavení mimo prostor bez dohody s personálem.
10) Nenechávejte zapnuté stroje bez dozoru. Po skončení práce stroj bezpečně vypněte a ukliďte
po sobě.
11) Nenoste do dílny vlastní elektrické nářadí.

III. Rezervace vybavení
1) Vybavení je možné předem rezervovat těmito způsoby:




pomocí webového formuláře na www.mlp.cz/dok16
e-mailem na DOK16@mlp.cz
nebo osobně v DOK16

2) Při rezervaci uživatel nahlásí své jméno, kontakt a čas, na který chce vybavení rezervovat.
Rezervovat je možné na 3 následující týdny.
3) MKP na stránkách https://www.mlp.cz/dok-16/ zveřejňuje, na kdy je které vybavení
zarezervováno.
4) Vybavení je třeba začít užívat nejpozději do 15 minut po nahlášeném začátku, jinak je
rezervace zrušena.

IV. Závěrečné ustanovení
Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo tento návštěvní řád, může být z DOK16
vykázán.

V Praze dne 6. 6. 2020
Michal Jokeš
Vedoucí DOK16

