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Klubovna K4 na bloku 4 kolejí Strahov

Povinnosti návštěvníka (návštěvní řád):

✔ Vyzvedněte si u správce klíče, podepište návštěvní knihu, že přebíráte zodpovědnost za 
vybavení a dohodněte se s ním na vrácení klíčů.

✔ Při příchodu do klubovny je nutné zkontrolovat, zda v místnosti nic nechybí nebo není 
něco poškozené (hlavně ty drahé věci, jako fotbálek nebo audio soustava). Je-li tomu tak 
okamžitě závadu nahlaste správci buď osobně nebo na mobilní telefon, jinak ponesete 
vinu za poškození či odcizení vy.

✔ Klubovna nesmí zůstat prázdná a nezamčená bez dozoru.

✔ Chovejte se k vybavení slušně, jako k vlastnímu.

✔ Nenaklánějte a nepřenášejte fotbálek za tyče.

✔ Nekuřte.

✔ Při reprodukci hudby nepoužívejte tzv. bass boostery či jiné zvýrazňovače basů.

✔ Po 22. hodině dbejte na noční klid.

✔ Správce může kdykoliv návštěvníky napomenout, budou-li se chovat nevhodně nebo budou-
li rušit klid na koleji. Při druhém napomenutí je může z místnosti vyhostit.

✔ Při odchodu: Ukliďte vámi vytvořený nepořádek (stačí uklidit během doby než vrátíte 
klíče), vybavení uveďte do původního stavu nebo umístění, zavřete okna, zhasněte světla, 
vypněte spotřebiče a zamkněte.

✔ Tresty za porušení návštěvního řádu mohou být rozličné. Od vyhoštění z klubovny až po 
odpojení od internetu.

ICQ na správce: 263991510
Mobil na správce: 607205166



Club-room rules:

✔ The keys are available at administrator. Then subscribe to registration book that you are 
responsible for room equipment. Deal with administrator on returning the keys.

✔ When you arrive in the club-room it is essential to check, if nothing is missing or being 
damaged in the room according to an inventory (check especially the expensive devices like 
table football or audio player). If there is something wrong, alarm the administrator 
personally or using cell-phone. Otherwise you will be responsible for those damages.

✔ Club-room cannot be left empty and unlocked.

✔ Take care of equipment.

✔ Do not move table football using playing sticks.

✔ Do not smoke.

✔ Do not use “bass boosters”.

✔ After 10pm keep silence.

✔ If your behavior is unacceptable, the administrator can throw you away.

✔ Violation of rules will be punished. E.g. by disconnecting your computer from internet.

Cell-phone number: 607205166
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