PEVNOSTNÍ ŘÁD BVÚ
Na Pevnosti je zakázáno:


















Bez povolení vstupovat:
o do kuchyně a přilehlých prostor za zasklenými dveřmi
o do místnosti před kotelnou a do kotelny
o do zadního sklepa a brát z něj věci
o na horní půdu
o do garáže
Poškozovat vybavení Pevnosti – psaní po stolech a palandách, rýpání nožem a podobně
Tropit hluk a nepořádek po večerce a před budíčkem
Chodit mimo botárnu po Pevnosti v pevných botách
Chodit po Pevnosti v kopačkách nebo jiných botách s hrubou podrážkou
Jíst a pít na pokojích
Jíst a pít mimo vyhrazenou dobu a místnosti
Lézt v jakýchkoliv botách na palandu
Nechávat přes den na pokojích jakékoliv věci
Spát ve špinavém oblečení na palandě
Nechávat osobní věci na pokojích (zvláště pak špinavé a páchnoucí oblečení)
Prudce mlátit dveřmi a okny
Prohánět se divoce a bez příčiny po chodbách v době programu i poledního klidu
Brát a používat cizí ešus
Brát si cokoliv bez povolení (hry, sportovní potřeby, nářadí, svršky, nádobí)
Rozdělávat kdekoliv v Pevnosti otevřený oheň

Povinnosti:















Očistit obuv a svršky před vstupem do Pevnosti
Po jídle umýt ešus a podle čísla ho vložit na své místo na stojanu
Udržovat si průběžně pořádek ve svých věcech, jak ve sklepě, tak na pokojích
Splachovat a čistit WC po použití (zvláště v noci)
Dodržovat osobní hygienu
Na mytí chodit vždy s mýdlem a ručníkem
Zavírat všechna zbytečně otevřená okna a dveře
Nenechávat zbytečně svítit světla
Půjčené věci (hry, sportovní potřeby, nářadí, svršky, nádobí) vracet v pořádku (kompletní,
čisté) zpět na své místo
Nalezené svršky a věci odkládat na ztráty a nálezy, cenné nálezy odevzdat Jestřábům
Samostatně odklízet odpadky do košů a udržovat pořádek ve všech prostorách Pevnosti
Ždímat hadry zásadně v kýblu nebo v úklidovce a ne v umyvadlech, potom je rozvěsit
Vracet úklidový materiál na původní místo a smetáky stavět chlupy nahoru
Příležitostně hubit hlodavce a obtížný hmyz
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