
 

 
Nařízení předsedy 

SIN-NP-2019/1  Zikova 13, Praha 6 – 160 00 
sin@sin.cvut.cz, www.sin.cvut.cz 

 
 

Pravidla pro užívání dvora Sinkuleho koleje 
 

Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele dvora Sinkuleho koleje. 

Klíč od dvora je k zapůjčení na vrátnici oproti kolejence ze Sinkuleho či Dejvické koleje. Osoba, 
které byl zapůjčen klíč, je odpovědná za dodržení těchto pravidel. 

Dvůr je přístupný každý den od 9:00 do 22:00 a musí být uklizen a opuštěn před 22:00. 

Na hřišti je možno grilovat a sportovat; různé vybavení si můžete zapůjčit od klubu Sincoolka po 
domluvě s příslušným správcem vybavení. Více informací naleznete na 
https://www.sin.cvut.cz/cs/pujc a kontakt na správce na https://www.sin.cvut.cz/cs/spravci. 

Grilování je povoleno pouze ve střední části hřiště, aby byli obyvatelé sousedních domů 
obtěžováni co nejméně. 

Pro akci, které se zúčastní více jak 20 lidí, je potřeba mít povolení od vedoucí koleje. Šablona 
formuláře je na následující stránce. 

V případě porušování těchto pravidel má vedoucí koleje právo dvůr uzavřít. 

Správcem dvora na Sinkuleho koleji je SÚZ. 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 15. 7. 2019. 

 

Seznam příloh: 

● Příloha 1 – Žádost o povolení uspořádání akce 

 

V Praze dne 8. 7. 2019 

 

 

 

Kateřina Němcová 
Předseda klubu Sincoolka 

8. 7. 2019
 

https://www.sin.cvut.cz/cs/pujc
https://www.sin.cvut.cz/cs/spravci


 

Žádost o povolení uspořádání akce 

Informace o akci 
 

Název akce:   

Popis akce:   

Místo konání:   

Oficiální zahájení akce:   

Oficiální ukončení akce:   

Očekávaný počet 
účastníků: 

 

 

Časy a termíny (vyplnit pouze pokud se bude akce konat v prostorách, které nejsou ve správě klubu) 
 

Vypůjčení klíčů pro 
akci: 

  Vypůjčení klíčů pro 
úklid: 

 

Vrácení klíčů po akci:    Vrácení klíčů po úklidu:   

 

Prohlášení odpovědné osoby 
 

Jménem klubu Sincoolka žádám o povolení uspořádání této akce a zároveň prohlašuji, že 
dohlédnu jak na řádný průběh akce, tak na následný úklid. Výše uvedené termíny jsou pro 
mě závazné a za jejich dodržení zodpovídám. 
 

 
............................................ 

Jméno a příjmení 
............................................ 

Datum 
............................................ 

Podpis 
 

Vyjádření vedení koleje 
 

akce se povoluje  akce se zamítá  akce se povoluje za následujících podmínek: 

 
 
 

 

 
............................................ 

Jméno a příjmení 
............................................ 

Datum 
............................................ 

Podpis 

 

 


