REZERVAČNÍ SYSTÉM – PRAVIDLA PROVOZU:
Co je to?
Rezervační systém slouží pro dodržení limitů počtu osob v dětské herně a tím ke splnění požadavků stanovených
vládou v souvislosti s Covid-19. Rezervační systém naleznete na www.herna.mcmilinek.cz.
Jak získám přístup do systému?
Všem členům MC Milínek, kteří zaplatili členský poplatek na aktuální kalendářní rok, jsou vedením MC Milínek
vygenerovány přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo), které jsou členům zaslány na e-mail uvedený
v jejich registračním listu.
Přihlašovací jméno a heslo je možné měnit pouze přes člena rady MC Milínek (Petra Kalíková, 731 174 460).
V případě, že člen MC Milínek nezaplatí členský poplatek na aktuální kalendářní rok, bude mu přístup do
rezervačního systému pozastaven.
Jak rezervovat?
V rezervačním systému lze rezervovat dětskou hernu pouze na časy DOPOLEDNE/ODPOLEDNE v otevíracích
hodinách dětské herny, a pouze pro maximální počet osob uvedený v systému.
Každý rezervující člen uvede po přihlášení do systému počet osob, které s ním navštíví dětskou hernu
v rezervovaný čas (započítávají se dospělí členové, návštěvy i děti včetně miminek).
Je možné, aby jeden člen zahrnul do počtu osob, jimž rezervuje vstup do herny, i jiného člena MCM (není tedy
nutné, aby se každý člen rezervoval samostatně).
Zrušení rezervace
V případě, že předem víte, že rezervaci nevyužijete, prosíme o předchozí zrušení rezervace kontaktováním člena
rady MC Milínek (Petra Kalíková, 731174460), který Vaši rezervaci obratem zruší. Nebudete tak blokovat hernu
pro další návštěvníky.
Členové si sami nemohou své rezervace rušit.
V případě, že si dětskou hernu rezervujete a rezervaci nevyužijete bez předchozího zrušení, pak toto nevyužití
bude v systému evidováno.
Využití rezervace
Po příchodu do knihovny Milín Vás knihovnice vyzvou k předložení průkazky člena a zkontrolují Vaši rezervaci
v systému.
Následně Vám předloží k vyplnění a podpisu Evidenční list, do něhož vyplníte všechny osoby, pro něž jste hernu
rezervovali.
Dospělí členové či návštěvy evidenční list následně podepíší, čím souhlasí s Čestným prohlášením pro vstup do
herny (viz sekce Dokumenty, Provoz herny na webu MC Milínek, případně k nahlédnutí v knihovně, případně
nástěnky u dětské herny).
Členové MCM či návštěvy následně provedou úhradu poplatku za vstup do dětské herny u knihovnic (případně
předloží kartičku na předplacené vstupy) – viz sekce Dokumenty, Členství v MC Milínek na www.mcmilinek.cz.
Pak Vám knihovna předá klíče od dětské herny.

