OSNUTEK PRAVILNIKA oz. HIŠNI RED HIŠE BENDOV
























S tem hišnim redom so podrobneje določene pravice in obveznosti uporabnikov
objekta z namenom, da se zagotovi nemotena uporaba prostorov za vaje, ter da se
zagotovi red, varnost in čistoča v objektu.
Hišni red velja za vse uporabnike prostorov in njihove potencialne obiskovalce.
Uporaba objekta je na lastno odgovornost.
Vaje se izvajajo vse dni v tednu izključno med 7.00 in 22.00 uro, vendar ne v času
prireditev v Vili Bianca, o čemer bomo uporabnike obveščali na oglasni deski in preko
elektronske pošte.
Zadrževanje v hiši bendov je dovoljeno izključno za potrebe glasbenih vaj (produkcije
glasbe). Tako je v objektu prepovedano zadrževanje obiskovalcev, katerih obisk ni
glasbene narave (žuriranje, …, nenamensko zadrževanje v objektu).
Zračenje prostorov je dovoljeno le med glasbenimi odmori. V času aktivnih vaj mora
biti pena nujno nameščena na oknih in okna zaprta.
Zadrževanje v in ob objektu po končanih vajah ni dovoljeno.
Vsak uporabnik si prostor opremi po svojih željah, vendar mora predhodno dobiti
soglasje upravitelja objekta.
Odstranjevanje, poškodovanje,... predhodno nameščene izolacije je prepovedano.
Parkirišča v okviru hiše bendov ni. Servisni dostop na dvorišče je dovoljen izjemoma
(prevoz opreme), vendar je vozilo potrebno takoj umakniti. Prepovedano je
parkiranje v okolici Vile Bianca (poslužujete se parkirišča v Mercator centru).
Skupni prostori, katere lahko uporabljajo vsi so: sanitarije, hodnik, zunanja terasa na
vzhodni strani, lopa ob garaži in dvorišče.
Kajenje in popivanje v objektu je prepovedano.
Vstop na balkona je prepovedan.
V objektu je prepovedano kuhanje.
V objektu je prepovedano prenočevanje.
Zagotavljanje čistoče v objektu in okolici. Uporabniki so dolžni dnevno zagotavljati
čistočo v svojem prostoru. Prav tako je vsak uporabnik dolžan sproti čistiti za seboj v
skupnih prostorih (odnašanje ločeno zbranih odpadkov, WC, umazani čevlji, polita
pijača, ...).
Dežurstva: Za čiščenje sanitarij, okolice in hodnikov na podlagi razporeda dežurstev,
ki je izobešen na oglasni deski. To pomeni tedensko čiščenje sanitarij (WC školjka,
umivalnika, tuš kabina in tla), hodnikov (pometanje, vlažno čiščenje in sesanje),
zunanje okolice (pometanje dvorišča, pospravljanje morebitnih smeti, tudi okoli
zabojnikov).
Vsak uporabnik s podpisom soglaša in sprejema hišni red.
Ključi in koda tehničnega varovanja niso prenosljivi. Uporabniki so dolžni po zaključku
ugasniti luči, zakleniti vhodna vrata hiše in vklopiti alarme.










Za vsako uničenje infrastrukture oz. poškodbe v in na objektu je odgovoren
povzročitelj oziroma uporabniki (iz kavcije, ki jo je plačala glasbena skupina), ob
neugotovitvi povzročitelja škode se bodo stroški razdelili na vse uporabnike v
objektu.
Za uporabo prostorov se plačujejo stroški in sicer v višini 5€/osebo, pred vstopom pa
se plača varščina v višini 10€/osebo.
Neplačilo uporabe se smatra kot kršenje hišnega reda. Ob treh neplačanih mesečnih
stroških se prekine pogodba.
Kršenje pravilnika se sankcionira z opominom, naslednja kršitev pomeni nepreklicno
prekinitev pogodbe z uporabniki.
Ob neaktivnosti uporabnikov si pridružujemo pravico do enostranske odpovedi
pogodbe.
Pridružujemo si pravice do enostranske prekinitve pogodbe z obrazložitvijo.
Tolmačenje tega pravilnika je izključno v domeni MC Velenje (Dimitrij Amon).

Za MC Velenje,
Dimitrij Amon,
Janez Slivar

