ŘEMESLNÝ ATELIÉR DEPO2015 - PROVOZNÍ ŘÁD
1. Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby a činnosti provozované v Řemeslném
ateliéru. Všechny osoby jsou povinny se s ním seznámit a řídit se jím.
2. Vstup, pohyb a práce v Řemeslném ateliéru jsou povoleny pouze pracovníkům DEPO2015,
nájemcům Řemeslného ateliéru nebo účastníkům kurzů a workshopů za přítomnosti a pod
dohledem lektora. Osobám mladším 18 let je vstup povolen pouze s písemným souhlasem
rodiče nebo zákonného zástupce nebo v jejich doprovodu, osobám mladším 15 let je vstup
povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Ostatním návštěvníkům je vstup povolen pouze v
doprovodu pracovníka DEPO2015, na jejich vlastní nebezpečí.
3. Prostor Řemeslného ateliéru je vybaven základním ručním nářadím, elektrickým nářadím a
stroji a zařízeními pro práce se dřevem, plastem, kovem, textilem aj.
4. V prostoru Řemeslného ateliéru je každý povinen:
•
•
•
•
•
•
•

seznámit se před započetím práce s návody k obsluze, bezpečnostními pokyny všech
používaných nástrojů, strojů a zařízení a s možnými riziky ohrožení života a zdraví při
práci;
používat při práci předepsané ochranné osobní pracovní pomůcky;
provést před započetím práce kontrolu stavu používaných nástrojů, strojů a zařízení,
v případě jakéhokoliv poškození nástrojů, strojů a zařízení toto nepoužívat a závadu
neprodleně nahlásit pověřenému pracovníkovi;
dodržovat veškeré předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně
a ochraně životního prostředí;
chovat se ohleduplně, zodpovědně a bezpečně tak, aby nezpůsobil zranění sobě ani
ostatním a nedošlo ke škodě na zdraví nebo majetku;
nepoškozovat ani jakkoli neupravovat nebo neopravovat nástroje, stroje a zařízení;
nahradit v plné výši způsobenou škodu, ať už vzniklou úmyslně či v nedbalosti.

5. V prostoru Řemeslného ateliéru jsou k dispozici:
•
•
•

návody k obsluze používaných nástrojů, strojů a zařízení;
osobní ochranné pracovní pomůcky – k zapůjčení;
lékárnička první pomoci.

6. V prostoru Řemeslného ateliéru je zakázáno:
•
•
•
•
•

kouření a manipulace s otevřeným ohněm;
požívání alkoholu a zneužívání návykových látek;
vstupu se zvířaty;
jízdy na kole, kolečkových bruslích apod.;
používání strojů, nástrojů a zařízení k jiným účelům a jiným způsobem než je
uvedeno v návodech a předpisech.

7. V případě vzniku požáru se účastníci řídí platnými požárními poplachovými směrnicemi.
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