
Pravidla užívání prostor Masarykova divadla pro 

Zájmovou uměleckou činnost (ZUČ) a směrnice pro 

vedoucí a členy kroužků 

 
• Zájmovou uměleckou činností jsou kroužky pro děti a dospělé a soubory zřizované 

Kulturními zařízeními města Jičína (TS Destiny, TK KZMJ, jóga, LS Srdíčko – ten se 

současně řídí Směrnicí o provozu Loutkového divadla) 

• Členství v kroužcích vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením příslušného ročního 

poplatku, čímž členové (či zákonní zástupci v případě nezletilých) souhlasí s těmito 

pravidly, Všeobecnými obchodními podmínkami a Informacemi o zpracování 

osobních údajů (dostupnými na stránkách www.kzmj.cz). V případě ukončení členství 

(nutno písemně) v průběhu roku ze závažných důvodů (sociální, zdravotní, …) se 

vrací poměrná část zaplaceného poplatku. 

• Prostory podléhající těmto pravidlům jsou: velký a malý sál, sál pohybové výchovy, 

taneční klub a přilehlé prostory (chodby, foyer, šatny, WC). 

• Do prostor Masarykova divadla je povolen vstup členům jednotlivých kroužků (příp. 

s rodinným příslušníkem) pouze v doprovodu vedoucích. 

• Po celou dobu pobytu v Masarykově divadle za členy zodpovídá jejich vedoucí, který 

v případě zranění či poškození majetku divadla nese plnou zodpovědnost. 

• Samotným členům bez doprovodu vedoucích je vstup do prostor Masarykova divadla 

zakázán. V případě, že tento zákaz bude ze strany členů porušen, nese zodpovědnost 

za případné zranění či poškození majetku divadla vedoucí jejich oddělení. Tato 

skutečnost bude v každém případě brána jako hrubé porušení pracovní kázně ze strany 

dotčených vedoucích. 

• Před zahájením výukové hodiny či tréninku vedoucí zkontroluje stav prostor a jejich 

vybavení. Pokud je prostor či vybavení poškozené, vyrozumí o této skutečnosti 

pracovníka zodpovědného za chod ZUČ. V opačném případě uvede prostory či 

vybavení na své náklady do původního stavu. 

• Na akcích mimo prostory Masarykova divadla (soutěže, předtančení, soustředění, …), 

jsou-li dopředu ohlášeny pracovníku zodpovědnému za ZUČ, zodpovídá za členy 

kroužků vedoucí po celou dobu konání akce. Za případné škody či újmy na zdraví 

nenesou Kulturní zařízení města Jičína zodpovědnost. Na individuálních akcích 

(včetně dopravy, například s rodiči autem) neorganizovaných KZMJ, nenesou 

zodpovědnost ani vedoucí kroužků. 

• Každý vedoucí kroužku musí být řádně proškolen (požárně-bezpečnostní předpisy, 

kurz první pomoci), za což zodpovídá pracovník zodpovědný za ZUČ společně 

s požárním a bezpečnostním preventistou. 

• Činnost kroužků a souborů probíhá podle dopředu stanoveného časového 

harmonogramu, poslední trénink dne musí končit nejdéle v 21:00 (za dodržování 

zodpovídají vedoucí) 


