
Pravidla herny 

 
 

1. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek může být vstup 
do prostor herny zakázán.  

2. Je nutné mít vytvořenou rezervaci přes rezervační systém bloku 7. 
 

3. Předávejte místnost správci ve stejném (uklizeném) stavu minimálně tak, jak byla 
místnost přebrána. 

 
Do úklidu 
patří: Vyvětrat 
Vynést koš  
Vrátit na svoje místo nábytek a srovnat přehozy  
V případě potřeby vytřít nebo zamést (kontrolu provede správce)  

4. Nedělejte v herne zbytečný hluk, abyste nerušili ostatní. 
 

5. Neposkytujte hernu třetí osobě, nebrat do herny osoby, které mají zákaz vstupu na 
blok.Nevpouštět do herny neznáme osoby, případně problému takový vstup 
nahlaste ihned správci. 

 
6. V pořádání větší akce s větším počtem lidí (tj. nad 5 osob) nahlásit konanou akci 

předem hospodářce bloku, která smí zamítnout pořádání dané akce 
 

7. V případě, že hernu navštíví lidi, kteří nejsou ubytovaní na bloku 7 informovat 
vrátnici o této skutečnosti, při čemž vrátný bloku má právo nepovolit přístup na blok 
daným lidem. 

8. Je nutné předat hernu uklizenou do 22:00, nebo dle individuální dohody se 
správcem. 

 
Postihy za porušení pravidel budou řešeny BANem základního členství a zákazem dalšího půjčování herny. 
Obnovení vstupu do herny je možné si odpracovat při zkrášlování našeho už i tak krásného bloku B7. 
 
 

Správci herny 
 
 
Jana Kremlačková 7/436 

Adam Rojík 7/241 

Lukáš Jogl 7/411  
  



Gaming room rules 

 
 

1. Access to the game room can be denied to any person under the influence of 
alcohol or any other narcotics. 

2. It is necessary to create a reservation via the reservation system of block 7. 
3. You shall return the room to the manager in the same state (clean) how you 

received it. 
Cleaning up includes: 
Ventilating the room 
Taking out the trash 
Returning the furniture to its previous place and leveling the blankets 
If necessary washing or sweeping the floor (the manager will carry out an 
inspection) 

4. Do not make too much noise needlessly so that you do not disturb others. 
5. Do not provide the room to third parties, do not invite any people who are banned 

from entering the block. Do not let unknown people into the game room, in case of 
a problem report such entry to the manager immediately. 

6. In case of planning a bigger party (meaning more than 5 people at the party) report 
your intentions to the block manager, who can ban such party. 

7. In case the room will be visited by people, who are not accommodated at block 7 
inform the reception of this fact, the receptionist has the right to not allow entry to 
the given people. 

8. It is necessary to return the game room cleaned up until 22:00, or according to an 
individual agreement with the manager. 

 
Punishments for breaking the rules will be solved by a BAN to the basic membership and a ban from any 
further lending of the game room. 

 

 

Gaming room administrators 
 
 
Jana Kremlačková 7/436 

Adam Rojík 7/241 

Lukáš Jogl 7/411  
 


