Moje dílna z.s., M.Knesla 4014, 760 01 Zlín, IČ 04434862

PROVOZNÍ ŘÁD – VOLNÉ TVOŘENÍ

1. Úvod
Moje dílna je koncept pojící výtvarnou dílnu a kavárnu. Otevírací doba prostor je od 10 do 20 hodin
v pracovních dnech a od 13 do 20 hodin v sobotu. Otevírací doba se může v průběhu roku měnit dle
vytíženosti prostor.
V průběhu otevírací doby mohou návštěvníci využít tzv.“otevřené dílny“, což je volné tvoření s
použitím materiálu a nářadí dostupným v dílně a se stručným proškolením naším personálem.
V určených časech se v prostoru výtvarné dílny konají kurzy s lektorem. Ty mohou být semestrální
(pololetní) nebo jednorázové.

2. Otevřená dílna
Otevřená dílna je možností přijít tvořit kdykoliv v otevírací době bez nutnosti rezervace místa. V
nabídce jsou různé výtvarné techniky. Návštěvník si zvolí z nabídky, obsluha dílny mu vydá
materiál, nářadí a předá krátkou instruktáž ohledně metodiky, práce s nářadím a materiálem,
doporučí postupy, upozorní na rizika.
Cena tvoření se odvíjí od zvoleného výrobku nebo váhy materiálu. Návštěvník není časově omezen.
Výrobek je placen v hotovosti na místě spolu s občerstvením. Návštěvník si výrobek odnáší s
sebou, nebo jej ponechá v dílně k dalšímu zpracování (dle vybrané techniky).
V případě práce s keramickou hlínou je výrobek uhrazen celý při první návštěvě, návštěvník se však
vrací po smluvené době výrobek naglazovat (nabarvit) a následně vyzvednout, což je dáno
technologickým postupem a nutností dvou výpalů v keramické peci.
Za bezpečnost svou i dětí v otevřené dílně odpovídají rodiče nebo dospělý doprovod dětí. V nabídce
tvoření je u každé výtvarné techniky stanovena doporučená spodní věková hranice vycházející z
náročnosti techniky a používaných materiálů a nářadí. Personál dílny před zahájením tvoření předá
informace o bezpečném používání rodičům nebo dospělému doprovodu. Personál ani provozovatel
nezodpovídají za nesprávné používání materiálu a nářadí a za případné zranění z něj vyplývající.
K dispozici je zapůjčení pracovních zástěr, aby se zamezilo zašpinění osobních oděvů. Provozovatel
ani personál nezodpovídají za škodu způsobenou na oděvech v důsledku tvoření a pobytu v dílně.
K tvoření používají návštěvníci pouze nářadí a materiál, které jim personál pro danou techniku určil
a zapůjčil. Není dovoleno brát si a používat k tvoření jiné pomůcky či předměty, ať už dostupné v
dílně či vlastní.
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Návštěvníci tvoří na místě k tomu určeném (pracovní stůl v dílně, stůl v kavárně) a nepohybují se v
místech určených pouze pro personál (technické zázemí).

První pomoc
Základní první pomoc zajišťuje personál dílny, který je v této oblasti proškolen. V případě úrazu
dítěte jsou okamžitě informováni rodiče a v případě nutnosti přivolána záchranná služba. O každém
úraze je proveden zápis.
Pořizování fotografií
Každý návštěvník souhlasí s uveřejněním fotografií pořízených v Mojí dílně na webových nebo
facebookových stránkách Mojí dílny.
Ochrana osobních údajů
Všechny nám poskytnuté osobní údaje jsou použity pouze pro potřeby Mojí dílny, jsou chráněny
před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb.,zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se
souvisejícími právními předpisy České republiky.
Obecná ustanovení
Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky dílny, účastníky lekcí (děti i dospělé),
lektory, personál dílny a provozovatele.
Tento řád nabývá účinnosti dnem 11.9.2017.

