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SENIOR Otrokovice je příspěvková organizace poskytující sociální služby. Zřizovatelem příspěvkové
organizace  je  město  Otrokovice.  Pravidla  poskytování  odlehčovací  služby  SENIOR  Otrokovice,
příspěvkové organizace, se sídlem v Otrokovicích, K. Čapka 1615 (dále jen „SENIOR B“) upravují:

 určení služby
 základní podmínky soužití uživatelů odlehčovací služby 
 práva a povinnosti uživatelů odlehčovací služby
 rozsah podpory a péče, poskytované uživatelům zaměstnanci 

 

Posláním  pobytové  odlehčovací  služby je  zabezpečit  potřebnou  péči  seniorům  a  zdravotně
postiženým osobám, kterým je jinak péče zajišťována v domácím prostředí a poskytnout jim nezbytnou
podporu při navracení se zpět domů. Odlehčovací služba má umožnit pečujícím osobám odpočinek od
náročné péče nebo jim má pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit. 

Délka pobytu je dána potřebami uživatele a pečujících osob, časově je však omezena maximálně na tři
měsíce (v odůvodněných případech může být prodloužena).
       
Zahájení poskytování odlehčovací služby se děje na základě  podpisu Smlouvy o poskytování sociální
služby mezi poskytovatelem (ředitelkou organizace) a uživatelem (opatrovníkem, zástupcem, rodinným
příslušníkem na základě plné moci udělené uživatelem, obcí s rozšířenou působností). 
       

Článek 1. 
Ubytování

1. Ubytování  se poskytuje uživatelům ve dvoulůžkových pokojích vybavených nábytkem SENIORu
s koupelnou, WC, kuchyňskou linkou a balkonem. 

2. Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, jako jsou např. fotografie,
obrazy, sošky, květiny, hrníčky apod. 

3. Oblečení a ostatní prádlo, které si s sebou uživatel přinesl a bude se prát v prádelně organizace, je
lepší z provozních důvodů prádelny označit. K označení ošacení, které si s sebou uživatel přinese, má
možnost využít pracovnice prádelny – prádlo je označeno štítkovacím strojem příjmením uživatele –
tato  služba  je  při  přijetí  uživatele  do  zařízení  placena  jednorázovým  poplatkem dle  sazebníku
fakultativních služeb SENIORu. Pokud si uživatel nepřeje tímto způsobem prádlo označit, je možno
společně najít jiné řešení přijatelné pro obě strany. 

4. Součástí běžného úklidu pokoje uživatele prováděného průběžně je úklid koupelny a WC, vytření
podlahy, stírání prachu. Převlékání lůžkovin je prováděno min. 1x měsíčně (případně dle potřeby),
vytření balkonu 1x měsíčně.

5. Uživatelé služby si mohou, podle délky plánovaného pobytu, doplnit vybavení pokoje i vlastními
drobnými elektrospotřebiči.

6. Každý pokoj  je  uzamykatelný  a  uživatel  služby má možnost  mít  k dispozici  od něj  vlastní  klíč,
případně  čip  od  budovy.  V případě  ztráty  klíče  od  pokoje  si  hradí  uživatel  náklady  na  pořízení
nového klíče. Ve dvoulůžkovém pokoji má uživatel možnost uzamykat si skříň.

7. Ve všech vnitřních prostorách SENIORu je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouřit
lze jen v prostorách k tomu vymezených – vyhrazený boční vstup do budovy. 

8. Uživatelé jsou v průběhu pobytu seznamováni  a informováni o tom, jak postupovat v případě,  že
nastane nečekaná havarijní nebo nouzová situace. Přílohou těchto pravidel jsou postupy při haváriích
a mimořádných událostech.

Článek 2.
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Odpovědnost za škodu
1. Uživatel  služby odpovídá  za  škodu,  kterou úmyslně  způsobil(a)  na  majetku  zařízení.  V takovém

případě je povinen uhradit náklady související s opravou nebo jeho náhradou. Způsobí-li škodu více
uživatelů sociální služby, odpovídají za škodu společně. 

2. Uživatelé služby jsou povinni chránit majetek SENIORu, případně upozornit zaměstnance na škodu,
která vznikla nebo která hrozí.

Článek 3. 
Úschova cenných věcí

1. Na žádost  uživatele  služby může  převzít  sociální  pracovnice  do  úschovy jeho cennosti,  peněžní
hotovost. O této skutečnosti vede evidenci.

2. Uživatel si může své osobní doklady v odůvodněném případě, např. hrozí-li jejich ztráta, uložit do
úschovy v pracovně sester. Tam jsou mu přístupny celodenně a vydány kdykoliv na požádání.

Článek 4. 
Stravování

1. Strava  je  připravována  ve  vlastním  stravovacím provozu  SENIORu C (tř.  Spojenců  1840)  a  na
SENIOR B je dovážena.

2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, a to v rozsahu tří hlavních jídel
(snídaně, oběd, večeře) a jednoho vedlejšího jídla (svačina). Pravidelně cca 1-2 x týdně je možný
výběr ze dvou druhů hlavních jídel.

3. V případě potřeby uživatele zajistí  domov dietní stravu. Pokud dietní strava vyžaduje jídlo navíc,
rozšiřuje se rozsah stravy o přesnídávku a druhou večeři.  Tyto skutečnosti  jsou zohledněny i  při
stanovení úhrady za stravu.

4. Strava se vydává uživatelům buď v jídelně budovy B, nebo se roznáší přímo do jejich pokojů, (dle
rozhodnutí uživatele), a to v následujícím časovém rozpětí: 

Snídaně                       7:15 – 8:30 hod
Přesnídávka      vydávána se snídaní
Oběd 11:30 – 12:00 hod
Svačina           14:30-15:00 hod (na pokojích)
Večeře 17:00 – 17:30 hod 
Druhá večeře   20:00 hod (na pokojích)

5. Při odůvodněném zdržení (např. lékařské vyšetření) je strava vydána později. Odpolední svačinu je
možno odebrat i u oběda v jídelně (nutno nahlásit předem). 

6. Jídelníček  může být  v rámci  možností  zařízení  upraven dle  přání  uživatele,  které  odráží  dřívější
životní zvyklosti, popř. aktuální zdravotní stav uživatele. Své přání a potřeby má uživatel možnost
řešit s nutriční terapeutkou.

7. Uživatelé služby se mohou vyjadřovat ke kvalitě, složení a podávání jídla ústně. Své připomínky a
náměty ke stravování mohou také vyjádřit písemně a vložit je do schránky na stížnosti, náměty a
připomínky umístěné v přízemí domova, případně je sdělit denně sloužícímu personálu.

Článek 5.
Péče o uživatele

1. Zdravotní péče je poskytovaná zdravotními sestrami na základě ordinace lékaře. 
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2. Ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě kvalifikovaným personálem.
3. Po dobu, kdy je odlehčovací služba poskytována, je nutné mít zajištěnu dostačující zásobu léků. Je

důležité  také upozornit  na možné zdravotní  komplikace.  Dále je třeba mít  od ošetřujícího  lékaře
seznam užívaných léků a rozpis četnosti jejich užívání.

4. V  případě náhlého  nepříznivého  zdravotního  stavu  uživatele  lze  zajistit  přepravu  na  odborné
vyšetření  sanitou.  V případě  potřebnosti  je  zajištěn  doprovod  uživatele  na  odborné  vyšetření
zaměstnancem zařízení. Nedoporučujeme plánovat lékařská vyšetření na dobu pobytu na odlehčovací
službě (nejsou-li nezbytná).

5. Doplatky za léky si uživatel hradí ze svých prostředků. 
6. Při zahájení poskytování odlehčovací služby se doporučuje přinést si kompenzační pomůcky, které

uživatel používá (hůl, berle, francouzské hole, chodítko, invalidní vozík, naslouchadlo, brýle apod.).
7. Dále  je  prostřednictvím  pracovnic  sociální  služby  (pečovatelek)  a  sociálních  pracovnic  zajištěna

pomoc při  osobní  hygieně,  případně  jsou  vytvářeny podmínky pro osobní  hygienu,  pomoc při
zvládání  běžných  úkonů  o  vlastní  osobu,  sociálně  terapeutické  a  aktivizační  činnosti,  je
zprostředkován  kontakt  se  společenským  okolím a  poskytnuta  pomoc  při  uplatnění  práv  a
oprávněných zájmů.

8. Obstarávání  osobních  záležitostí  na  úřadech  a  poště  zabezpečí  na  základě  požadavku  uživatele
sociální pracovnice. 

9. Nákup věcí denní potřeby, pokud tak neučiní příbuzní, se uskutečňuje dle požadavků uživatele 1x
týdně pověřenou pracovnicí.

10.  Kadeřnické a pedikérské služby jsou zajištěny  externími  fyzickými osobami,  které docházejí   do
zařízení a mají svůj ceník služeb. Informace o těchto službách lze najít ve společných prostorách
(chodby  –  nástěnka).  Uživatelé  si  tyto  služby  objednávají  prostřednictvím  službu  konajících
zaměstnanců.

11. Do zařízení dochází zástupce církve římsko-katolické: 1x měsíčně bohoslužba, 1x měsíčně návštěvy
uživatelů katechetkou na pokoji.

Článek 6. 
Doba klidu

1. Doba nočního klidu je stanovena na základě občanského zákoníku, od 22,00 hod. do 6,00 hod. V
době nočního klidu nejsou uživatelé  služby rušeni,  s  výjimkou úkonů péče,  podávání  léků nebo
kontrol dohodnutých předem s uživatelem v Individuálním plánu podpory/péče. 

Článek 7.  
Odchod ze zařízení

1. Uživatelé mohou volně a bez omezení pobývat mimo areál budovy. V zájmu jejich bezpečnosti je
vhodné, aby o svém odchodu informovali službu konající zaměstnance a oznámili pravděpodobnou
dobu návratu. 

2. Zaměstnanci mohou uživateli  vycházku nedoporučit,  je-li ohroženo jeho zdraví z důvodu nemoci,
nepříznivého počasí (náledí), nedostatečného oblečení apod.

3. Uživatelům, u kterých hrozí např. riziko bloudění, je zajištěn při pohybu mimo budovu doprovod
zaměstnance či dobrovolníka.

Článek 8.  
Pobyt uživatele mimo zařízení (hospitalizace, dovolená – odhlášení stravy)

1. Uživatel může pobývat přechodně mimo zařízení. Za tento pobyt mimo zařízení náleží uživateli
finanční  náhrada  za  neodebranou  stravu  pouze  za  předpokladu,  že  byl  tento  pobyt  předem
nahlášen službu konajícímu personálu, který odhlásí uživateli stravu v kuchyni zařízení. Stravu lze
odhlásit pouze při pobytu mimo zařízení.
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2. Předem nahlášený pobyt je tehdy, odhlásí-li se uživatel z pobytu a stravy jeden den předem do
10,00 hod. To platí pro odhlášení na úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu. V pátek do 10,00 hod.
je třeba odhlásit stravu na neděli a pondělí (stejně tak i v době státních svátků).

3. Pobyt mimo zařízení z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení je vždy předem oznámeným
pobytem, a proto za něj náleží finanční náhrada.

4. Před odchodem uživatele mimo zařízení mu budou předány potřebné léky a doklady – pokud je
uživatel nemá u sebe.

5. Výše vratky a způsob vyplácení je podrobně řešen ve smlouvě. 

Článek 9. 
Návštěvy

1. Uživatelé  služby  mohou  přijímat  návštěvy  přes  den  neomezeně.
Podrobněji řeší návštěvy uživatelů leták  Pravidla pro návštěvníky zařízení, který je přílohou těchto
pravidel poskytování odlehčovací služby.

2. Spolupráce  s rodinou  při  poskytování  služeb  uživateli  je  přínosná  a
pozitivní. Vážíme si jí, přesto má v otázce volby konečné slovo vždy uživatel. Respektujeme přání
uživatele i v případě, že je v rozporu s přáním jeho rodinných příslušníků.

3. Návštěvám se doporučuje ohleduplnost k ostatním uživatelům v době
nočního klidu, v době podávání jídla a provádění hygienických úkonů zaměstnanci. 

Článek 10. 
Společenská a zájmová činnost

1. Zařízení poskytuje uživatelům příležitost k volnočasovým aktivitám, ke společenskému a kulturnímu
vyžití:
- volnočasové  aktivity –  nabídku  skupinových  volnočasových  aktivit  a  informace  o  termínech

jejich uskutečnění je možné najít na nástěnkách a prostřednictvím informací od zaměstnanců,
- společenský a kulturní  život –  zařízení  pro své uživatele  připravuje  zajímavé  společenské  a

kulturní akce pořádané přímo v zařízení i mimo něj. O všech pořádaných akcích jsou uživatelé
informováni prostřednictvím zaměstnanců a plakátů na nástěnkách.

2. Pro zvýšení informovanosti všech uživatelů se konají besedy s uživateli.
3.   V domově je knihovna a knihy jsou pravidelně obměňovány ve spolupráci s pracovnicí Městské
knihovny Otrokovice – Baťov.

Článek 11. 
Porušování Pravidel poskytování odlehčovací služby

1. Uživatelé by neměli úmyslně nebo např. pod vlivem alkoholu, popřípadě jiných návykových látek
narušovat soužití ostatních uživatelů a svým chováním zasahovat do klidného chodu zařízení. 

2. Úmyslným narušováním soužití uživatelů a klidného chodu zařízení se rozumí zejména: slovní
napadání druhých uživatelů i zaměstnanců, nevybíravé nadávky, neslušné označování uživatelů či
zaměstnanců, rušení klidu a pořádku a potřeba péče z důvodu požití alkoholických nápojů apod. 

3.  V případě  opakovaného porušování těchto pravidel  je SENIOR oprávněn smlouvu s uživatelem
vypovědět  za  podmínky  předchozího  jednání  s uživatelem.  O tomto  jednání  je  učiněn záznam a
uživatel je písemně upozorněn na porušování pravidel včetně uvedení hrozící výpovědi ze smlouvy
při dalším porušování Pravidel poskytování odlehčovací služby.

Článek 12. 
Závěrečná ustanovení

1. Tato Pravidla poskytování odlehčovací služby byla schválena ředitelkou SENIORu Otrokovice, p. o.
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a nabývají účinnosti dne 1. 6. 2018.

Jak postupovat při haváriích a mimořádných
událostech:

     
Napadení - slovní nebo fyzické 
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- pokud Vám někdo sprostě nadává, křičí na Vás, je hrubý a zlý, ihned
požádejte o pomoc někoho, kdo je na blízku

- snažte  se  co  nejdříve  přivolat  jakéhokoliv  zaměstnance  -  použijte
signalizační zařízení nebo hlasitě volejte (křičte o pomoc) 

- poté, co Vám zaměstnanec poskytne pomoc, mu podrobně popište,
jak k napadení došlo

- je povinností zaměstnanců snažit se situaci zvládnou tak, aby Vám
nebylo ublíženo na zdraví nebo nebyl zničen či poškozen majetek 

- cítíte-li se ohrožen, máte právo podat si stížnost na člověka, který Vás
napadl, případně o toto požádat někoho ze zaměstnanců

- každé slovní  i  fyzické napadení,  prokázané jako úmyslné,  je bráno
jako rušení klidného soužití  uživatelů a pokud se vědomě opakuje,
hrozí za něj ze strany domova až ukončení pobytu (výpověď)

- každé  takové  opakované  chování  se  snaží  zaměstnanci  nejprve
vyřešit pro obě strany přijatelným způsobem

- pokud Vám vznikne škoda na majetku, musí Vám ji ničitel zaplatit
Zranění 

- pokud se zraníte, snažte se co nejdříve přivolat pomoc -
použijte signalizační zařízení, požádejte spolubydlícího,
případně hlasitě volejte, křičte, bouchejte předměty o
zem nebo nábytek  

- pokud se jedná o drobné zranění, je provedeno ihned
základní ošetření zdravotní sestrou, případně sloužící PSS

- pokud  se  jedná  o  závažnější  zranění,  zdravotní  sestra  (případně
sloužící  PSS)  je  povinna  poskytnout  první  pomoc,  případně  po
zhodnocení situace přivolat lékaře

      Pád 
- po pádu se snažte co nejdříve přivolat pomoc - použijte

signalizační  zařízení,  požádejte  spolubydlícího,
případně hlasitě volejte, křičte, bouchejte předměty o
zem, na radiátor nebo do nábytku 

- přivolaná zdravotní sestra (případně sloužící PSS) zjistí,
zda nemáte viditelná zranění, poskytne Vám první pomoc, případně
přivolá rychlou lékařskou pomoc

 Ztráta nebo krádež Vašeho majetku 
- pokud  zjistíte,  že  se  Vám  ztratily  peníze  nebo  nějaký  majetek:

přivolejte  co  nejdříve  zaměstnance  (pečovatelku,  příp.  zdravotní
sestru), kterému tuto událost nahlásíte. 

- zaměstnanci s Vámi následně projednají podrobnosti ztráty (krádeže)
a poskytnou Vám další pomoc:

 s Vaším  souhlasem  pak  prohlédnou  všechny  věci  a
místa,  kde  jste  se  pohybovali,  a  snaží  se  ztracený
majetek najít
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 podle naléhavosti situace pak nahlásí ztrátu ředitelce organizace 
 na  Vaše  přání  může  být  přivolána  i  Policie  ČR,  veškeré  případné

výdaje si hradíte sami. Dále se v tomto případě postupuje dle pokynů
Policie ČR (např. ničeho se nedotýkat, nic neuklízet, až po sejmutí
otisků prstů) 

 pokud si to přejete, zavolají se také Vaši rodinní příslušníci 
       DOPORUČUJEME Vám chránit svůj majetek – zamykat při odchodu

pokoj, tímto odpovědným chováním předejte případné ztrátě majetku
 
Poškození nebo zcizení majetku SENIORu 

- pokud  jste  svědky  toho,  že  někdo  poškozuje  nebo krade majetek
SENIORu: 

- zavolejte co nejdříve jakéhokoliv zaměstnance 
- přivolaná  pečovatelka  nebo  zdravotní  sestra  provede

šetření celé události  
-  pokud je zjištěno, že škoda byla způsobena úmyslně, je

ten, kdo ji způsobil, povinen ji v plné výši uhradit 
- tato  ztráta  nebo  poškození  majetku  je  následně

nahlášena  prostřednictvím  zaměstnanců  ředitelce
organizace

- celá  škoda  je  pak  vyčíslena  ředitelkou  organizace,  která  písemně
nařídí její úhradu  

Havárie vody v koupelně na pokoji 
- pokud  zjistíte,  že  došlo  k havárii  vody  –  máte

v koupelně na zemi vodu (přetéká z umyvadla), rychle
se  snažte  přivolat  nejbližšího  službu  konajícího
zaměstnance 

- pokud možno se zdržujte co nejdále od místa havárie,
abyste se vyvarovali případnému úrazu - pádu

Uvíznutí ve výtahu
- pokud uvíznete, ve výtahu zmáčkněte žluté tlačítko se

symbolem zvonku a přidržte jej asi 5-10 sekund  
- tímto  přivoláte  pomoc  sloužícího  personálu,  který

zajistí  Vaše  vyproštění  a  bude  Vás  podrobně
informovat o postupu vyproštění, dále bude s Vámi po
celou dobu do vyproštění v kontaktu

Požár
- jestliže  zpozorujete  požár,  přivolejte  co  nejrychleji

jakéhokoliv sloužícího zaměstnance, ten je povinen udělat
vše, aby požár uhasil
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- když není v silách zaměstnance požár uhasit, přivolá hasiče, do jejich
příjezdu dělá vše proto, aby se požár nešířil  

- dále  zaměstnanec  vyhlásí  „POŽÁR“  tak,  aby  to  všichni  slyšeli
(voláním HOŘÍ) a zahájí EVAKUACI osob

- po vyhlášení je sloužící personál povinen pomoci všem uživatelům
opustit únikovými cestami budovu (označené schodiště, výtahy)

- po celou dobu dbejte pokynů zaměstnanců
- případnou  první  pomoc  Vám  poskytne  sloužící  zdravotní  personál

nebo přivolaná Zdravotní záchranná služba
- podrobný popis jak se zachovat při vypuknutí požáru je zveřejněn na

každém podlaží – Požární poplachová směrnice a Evakuační plán 
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Pravidla pro návštěvníky zařízení
Pravidla upravují chování návštěvníků SENIORu B a popisují práva a povinnosti
zaměstnanců  zařízení,  které  souvisí  s  návštěvami  v  budově.  Dále  slouží  k
ochraně  práv  uživatelů,  majetku,  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  uživatelů,
zaměstnanců i návštěv.

Doba návštěv
Velice si vážíme toho, že navštěvujete své příbuzné, známé a přátele. Návštěvy v
zařízení jsou NEOMEZENÉ. S ohledem na provoz zařízení je doporučená doba
návštěv od 9.00 do 19.00 hod.,  vyjma času, který je určen k provádění úkonů
péče o uživatele.

Uživatelé mohou přijímat návštěvy i mimo doporučenou dobu. V tomto případě je
však nutné, aby návštěvníci i uživatelé, stejně jako během celého dne, dbali na
zachování klidu a soukromí ostatních uživatelů.

Místo vhodné pro přijímání návštěv:
Návštěvníci mohou trávit čas při návštěvách u uživatelů v pokojích, v klubovně,
v jídelně a za pěkného počasí také v zahradě domova. Návštěvy nevstupují bez
svolení zaměstnanců do provozních místností domova, např. kuchyně, prádelny,
pracoven zaměstnanců. 

Uzamykání budovy
Budova se odemyká každý den ráno v 7:00 hod. a uzamyká se vždy ve 19.00
hod.  Pokud  je  budova  mimo  tento  uvedený  čas  uzamčená,  návštěva  může
zaměstnance přivolat  pomocí  zvonku,  který  je  umístěn u  vstupu do  budovy  a
zavolat na sesternu a přivolaný zaměstnanec návštěvě otevře. V případě nutnosti
volejte  mobil  602 446 627.  Při  odchodu  z budovy  mimo  výše  uvedený  čas  je
možno použít  stejné dveře.  Zaměstnanci  musí  respektovat  právo uživatele  na
soukromí. Při návštěvě nesmí zaměstnanci vyrušovat, jen v nutných případech
nebo na výslovné přání uživatele.

Pravidla chování

Návštěva vchází do budovy hlavním vchodem. Je vhodné, aby po svém příchodu
nahlásila jméno uživatele, za kterým přichází. V případě, že je uživatel nemocný či
je  jeho  stav  vážný,  Vás  prosíme  o  spolupráci  a  respektování  této  informace
v rámci  ochrany  zdraví  uživatele  (např.  má-li  chřipku  nedoporučujeme  pobyt
venku a zvýšenou aktivitu). 

Přístup do zařízení bude odepřen:

 osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek
 osobám, které mají svým chováním rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a

chod zařízení 
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 osobám, které  svým chování  ohrožují  bezpečí  zaměstnanců,  uživatelů či
dalších návštěvníků

 osobám, které vzbuzují  nedůvěru a po vyzvání zaměstnancem neuvedou
jméno ani vztah k uživateli

 osobám, které vzbuzují veřejné pohoršení např. úpravou svého zevnějšku
nebo znečisťují prostory zařízení

 osobě,  která  je  prokazatelně  postižena  nemocí,  která  ohrožuje  zdraví
uživatelů a zaměstnanců

Postup zaměstnance při problémové situaci s návštěvníkem zařízení

 prvním krokem je klidná domluva, zaměstnanec slušně vyzve návštěvníka
k opuštění budovy (pokoje)

 návštěvník je povinen uposlechnout
 pokud  výzva  nesplnila  svůj  účel  a  návštěvník  neuposlechl,  volá

zaměstnanec Městskou policii Otrokovice tel.: 156
 zaměstnanec celou mimořádnou situaci zaznamená do formuláře Hlášení o

mimořádné události.

Další důležitá doporučení

V  případě,  že  návštěva  odchází  s  uživatelem  mimo  budovu,  je  vhodné  tuto
skutečnost nahlásit zaměstnancům (SZP nebo PSS). Pokud návštěva přivede do
zařízení domácího  mazlíčka,  zodpovídá  jeho  majitel  za  bezproblémový průběh
návštěvy.  V případě,  že  návštěvník  způsobí  při  návštěvě  škodu  na  majetku
zařízení, nese za ni plnou odpovědnost. Kouření je dovoleno pouze v prostorech k
tomu určených. 

Tato  Pravidla  pro  návštěvníky  zařízení  byla  schválena  ředitelkou  SENIORu
Otrokovice, p.o. a nabývají účinnosti dne 1. 6. 2018.
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