
LOCUS MEMBERS WITHOUT FIXED DESKS
 All members are welcome to use �xed desks when the �xed-desk holder is  
 not working there. 
 Be prepared to give up the �xed desk nicely if the holder arrives.
 Do not remove or use monitors, desktop computers, or other tech that   
 doesn't belong to you or to Locus at the �xed desk.
 Even if you tend to work at the same place every day, please leave the   
 desk clean when you leave for the day, without personal belongings or   
 other items borrowed from the workspace, so that other members don't   
 mistake it for a �xed desk or a spot that's already being used. 

FIXED-DESK HOLDERS
 You're welcome to keep non-o�ensive decorations, pictures, plants,    
 desktop computers, multiple monitors, a VOIP phone, or other functional  
 technology at your desk long term.
 Other members are welcome to work at your desk when you're not at the  
 space, so the desk area should be left clean and clear when you leave for   
 the day:
  don't leave dishes or bags or other mess on your desk; 
  don't leave shoes or bags or other mess on the ground under or around  
  your desk;
  leave the work area clear so that other people have a place to work   
  without needing to rearrange your desk to do so.
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Fixed desks are available in the highlighted areas of the coworking space
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                KDE MŮŽU MÍT FIXNÍ STŮL?
Fixní stoly se nacházejí na vyznačených místech coworkingového prostoru

DRŽITELÉ FIXNÍCH STOLŮ
Na svém fixním stole si můžete dlouhodobě nechávat neurážlivé dekorace, obrázky,
fotky, květiny, stolní počítače, jeden i více monitorů, VoIP telefon a další potřebnou
technologii.

Během Vaší nepřítomnosti v Locusu mohou Váš fixní stůl využívat ostatní členové.
Pracovní desku proto před odchodem domů zanechávejte čistou a uklizenou.

o nenechávejte na stole nádobí, pytlíky a jiný nepořádek 
o nenechávejte pod stolem nebo u stolu boty, tašky a jiný nepořádek
o než odejdete, přesvědčte se, že je pracovní místo je uklizené,

aby na něm mohli pracovat ostatní členové

nenechávejte na stole nádobí, pytlíky a jiný nepořádek 
nenechávejte pod stolem nebo u stolu boty, tašky a jiný nepořádek
než odejdete, přesvědčte se, že je pracovní místo uklizené,
aby na něm mohli pracovat ostatní členové
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ČLENOVÉ BEZ FIXNÍCH STOLŮ

V době, kdy je držitel fixního stolu nepřítomen, mohou tento stůl využívat
ostatní členové.

Buďte připraveni fixní stůl neprodleně předat jeho držiteli, jakmile dorazí do Locusu.

Na fixním stole nepřesunujte a nepoužívejte monitory, stolní počítače, ani jinou
technologii, která nepatří Vám nebo Locusu.

 I když většinou pracujete každý den u téhož stolu, zanechte prosím pracovní místo
před odchodem vždy uklizené a bez osobních věcí nebo věcí, které jste si vypůjčili
v Locusu. Mohlo by se stát, že ostatní členové budou stůl mylně považovat za fixní stůl,
který někdo právě používá.


