
 

Provozní řád komunitní Fajnové kavárny 
 

Kavárna je otevřená všem malým i velkým, kteří v dobrém přichází. 
Všechny osoby vstupující do prostor Kavárny jsou povinni řídit se provozním řádem. 

 

Provozní doba kavárny je od pondělí do pátku obvykle od 14 do 18 hodin. 
Provozní doba komunitní Fajnové kavárny je vyplněna pravidelnými klubovými aktivitami a mimořádnými, jednorázovými 

akcemi, pro které je možné provoz pro veřejnost omezit, či upravit. Prosíme o respekt a pochopení. 
 

 

Hosté komunitní kavárny i komunita Fajn Nového Dvora Koruna i všichni zaměstnaní se mezi sebou navzájem respektují, dodržují 

pravidla slušného chování. 

 

V kavárně se vyskytují živá zvířátka, o která se stará klub Koruna kvete každý den od 15.00 do 17.00 hodin.  

Není dovoleno jim otevírat příbytky či s nimi jakkoli manipulovat. 

 

Hosté jsou povinni dbát pokynů kavárníků a kavárnic Fajnové kavárny. 

V provozovně není povoleno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném balení, osobám mladším 18 let, osobám, 

které se nemohou prokázat občanským průkazem, že jsou starší 18 let a osobám podnapilým. 

 

Všichni navštěvující komunitní kavárny ručí plně za sebe a své děti, které doprovází do komunitní kavárny i na dvůr, za jejich zdraví, 

bezpečnost i chování vůči ostatním, stejně tak i za škodu způsobenou jiným osobám. Rodiče, či zákonní zástupci nesou plnou 

odpovědnost a zavazují se případné škody uhradit.  

Provozovatel nenese zodpovědnost za úrazy v kavárně ani na dvoře. 

 

Do kavárny je přísně zakázáno vnášení a manipulace věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví osob.  

Týká se to, dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, ostrých předmětů apod. 

 

Kavárna je nekuřácká. 

Do kavárny je zakázáno vnášení nápojů a jejich následná konzumace v provozovně. 

Je zakázáno vynášet sklo a nádobí z kavárny. 

 

Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do provozovny osoby nevhodně oblečené  

(oděv znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.), podnapilé, pod vlivem drog či jiných návykových látek. 

 

Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v provozovně. 

Osoby, které nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní, může personál napomenout a po následném 

neuposlechnutí vykázat z prostor Fajnové Kavárny a to bez náhrady ceny konzumace nápojů a jídel v případě, že již byla uhrazena. 

 

Fajnová kavárna neručí za vaše osobní věci.  

V případě krádeže, zničení či poškození nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu. 

 

Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád, snahou je zajistit bezpečnost, udržet pořádek a zachovat 

provozuschopné vybavení, aby mohlo sloužit ostatním návštěvníkům. 

 

Dále prosíme naše hosty, aby se v prostorách kavárny i v její bezprostřední blízkosti chovali ohleduplně k ostatním i vůči obyvatelům 

z okolní zástavby. Děkujeme za pochopení. 

 

Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby, na tyto změny předem upozorní na dveřích, na facebookovém profilu 

Kulturně komunitní centrum Koruna a instagramu Fajnová.kavárna. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici rovněž i na 

webových stránkách: www.centrumkoruna.cz. 
 

V Radotíně dne 3. 1. 2022 
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