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PROVOZNÍ ŘÁD SYNAGOGY
platný od 8.9. 2011
1. Kolínská synagoga slouží veřejnosti ke slavnostním a vážným kulturním akcím.
Nepronajímá se k akcím politickým, náboženským, atp. Závazné objednávky
pronájmu přijímá na předepsaném formuláři Městské informační centrum v Kolíně.
2. Akce musí být schváleny ustavenou odbornou komisí, která posoudí vhodnost
(kulturní, historickou apod.) akce v této kulturní památce ČR. Komise úzce
spolupracuje s Židovskou obcí v Praze.
3. Pronajímatel je povinen zajistit důstojný a pokojný průběh akce, dále zajistit
pořadatelský a požární dozor. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v synagoze
respektovat obecně závazná pravidla slušného chování, tj. především slušnost a
ohleduplnost a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové,
náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování
tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící se zjevně nevhodného jednání z
prostor synagogy bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4. Synagoga je respektována jako modlitebna občanů židovského vyznání. V prostorách
synagogy je zakázána konzumace jídla a nápojů.
5. Podrobnosti zajištění akcí mimo otevírací dobu Městského informačního centra v
Kolíně, které je správcem synagogy si pronajímatel dohodne přímo s pracovníky MIC
Kolín a to nejméně týden před akcí.
6. Pronajímatel je povinen řídit se instrukcemi pracovníků MIC a odpovídá za škody
způsobené při akci. Po akci předá odpovědná osoba správci synagogy prostor ve
stavu v jakém byl předán.
7. Poplatek za pronájem synagogy ve výši 500 Kč-paušál za akci a 250 Kč za každou i
započatou hodinu pronájmu je splatný minimálně týden před akcí v hotovosti v MIC
Kolín, Na Hradbách 157, Kolín I. Organizacím zřizovaným a podporovaným Městem
Kolín je částka za pronájem účtována dle zvláštního režimu.
8. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně
tak osoby ohrožující bezpečnost osob a majetku, ztrácejí oprávnění k pobytu v
synagoze a mohou být pořadatelskou službou, případně též příslušníky Policie ČR
nebo Městské policie kdykoliv vykázáni z prostor synagogy.
9. Porušení Provozního řádu může vést k předčasnému ukončení akce. Pořadatel této
akce nemá nárok na snížení nájmu za akci a ani na slevy souvisejících služeb.
V Kolíně 8.9. 2011

Mgr. Ing. Jan Pospíšil, MBA
místostarosta

