Pronájem prostor – manuál
Sestavila jsem pro vás tento manuál, detailní popis k provozu pronajatých prostor Pcentra.
Adresa: Na Kvítkové 3687/52, 3. patro
1. Klíče
◦ Klíče se nachází ve skřínce na klíče před dveřmi provozovny.
◦ Kód od skřínky vám bude sdělen v den akce.
◦ Pokud vaše akce bude probíhat o víkendu či ve večerních hodinách (po 18 hodině), je
třeba si vyzvednout klíč od vstupních dveří do budovy přes den či den předem.
◦ Z budovy se dostanete ven bez klíče.
◦ Klíče: 1 od vstupních dveří, 1 od provozovny a případně i dálkové ovládání na
závoru pro vjezd vložte po akci do skříňky na klíče.
◦ Po zavření skříňky na klíče pootočte čísly na zadávání kódu.
2. Parkovací místo
◦ Máme zde vyhrazeno jedno parkovací místo. Jedná se o 2. místo vpravo od vchodových
dveří. Po domluvě vám zapůjčíme dálkové ovládání na závoru.
◦ Dálkové ovládání vložtě společně s klíči od provozovny do skříňky na klíče.
3. Šatna
◦ V prostoru šatny se nachází háčky, odkládací police na věci a papuče pro vás a vaše
klientky.
◦ Prosím přezouvejte se pouze v tomto prostoru šatny.
4. Kuchyňka
◦ Nachází se zde varná konvice, mikrovlnka, základní nádobí (talířek, miska, příbory,
hrníčky, konvice na čaj).
◦ K dispozici jsou sáčkové čaje, rozpustná káva, smetánka do kávy, cukr.
◦ Prosím dodržujte nápisy tříděného odpadu.
◦ Jídlo a nápoje si noste ve svých obalech – krabičky, termosky apod. Snažíme se o co
nejméně odpadu.
◦ V případě smradlavého odpadu (zbytky jídla, zejména banánové slupky) vyneste prosím
koš
◦ Pytle do košů jsou ve druhé zásuvce.
◦ V případě potřeby: - smetáček a lopatka jsou v chodbičce na WC pod lavicí.
- čistící prostředky naleznete ve skříňce pod dřezem.
◦ Po použití odpojte varnou konvici ze zásuvky
◦ Jídlo konzumujte pouze v kuchyňce.
5. WC a sprcha
◦ Jsou zde 2 wc a 1 sprcha k dispozici.
◦ Prosím vypínejte větrák na WC.
◦ Udržujte čistotu.
6. Wi-fi připojení
◦ Název sítě a heslo je napsáno na krabičce od wi-fi. Ta je na recepčním stole úplně vlevo.
7. Klimatizace
◦ Ovladač je umístěn pod klimatizací na poličce na zdi.

8. Prostor
◦ K dispozici jsou karimatky, polštářky, deky, molitany na cvičení
◦ Uzamykatelná kancelář s masážním stolem k zapůjčení
◦ Stůl recepce je pro vás k dispozici
◦ Prosím nezapalujte svíčky ani vonné tyčinky.
◦ Všechny zapůjčené pomůcky po lekci vraťte na své místo.
◦ Lékárnička je umístěna na skříni u vstupních dveří.
9. Odchod
◦ Při odchodu zkontrolujte zda jsou zavřená všechna okna (i v kuchyňce).
◦ V zimních měsících stáhněte topení na 1-2 stupeň. Nezapomeňte na topení na toaletách.
◦ Zhasněte všechny světla.
◦ Odpojte varnou konvici ze zásuvky
◦ Zamkněte provozovnu
◦ Klíče dejte do skříňky na klíče.
Kontakty
Domovník: Leoš Fikejs, +420731526255
Najdete jej v 1. patře budovy
Asistentka Pcentra: Zuzana Gogelová, +420608637250

