PROVOZNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍ HALY PŘI ZŠ CHLEBIČOV
PRO VEŘEJNOST

ČLÁNEK 1

Závazný předpis organizace a podmínky užívání sportovní haly (dále jen SH)

1. Tento provozní řád (dále jen PŘ) určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků a jejich
povinnosti. Porušení tohoto PŘ je důvodem k zákazu vstupu, popř. vykázání ze SH.
2. Vstup do prostor SH je dovolen pouze těm osobám, které se seznámily s tímto PŘ
a požárními poplachovými směrnicemi. Bez výhrad výše uvedené předpisy respektují, zavazují
se je dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka sportovní haly. Za osoby mladší 15 let plně
zodpovídají trenéři, cvičitelé, vedoucí nebo jejich rodiče.
ČLÁNEK 2

Všeobecná pravidla užívání sportovní haly

1. Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem. Harmonogram je vyvěšen v chodbě SH nebo
na internetových stránkách Obce Chlebičov (sport a aktivity pro občany). Informace poskytne
p. Roman Stanjura, tel.: 724 166 224, e-mail: stanjuraroman@seznam.cz.
2. Do prostor celé SH platí zákaz vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem návykových
látek. V případě problémů bude neprodleně přivolána policie ČR.
3. Do SH je zákaz vstupu psů a jiných zvířat!
4. Využití a časovou dotaci sestavuje správa haly dle následující důležitosti:
•

tělesná výchova ZŠ, MŠ a školní družiny,

•

spolkové aktivity pro mládež,

•

obecní spolky,

•

sportovní činnosti skupin a jednotlivců,

•

jednorázové sportovní a kulturní akce.

5. Zřizovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví účastníků sportovních a kulturních akcí
pořádaných v prostorách SH.
6. Uživatel SH zodpovídá za veškeré materiální škody způsobené osobami, které jsou
v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí
uživatel. Uživatel zodpovídá za všechny škody na zdraví a životě všech osob, které jsou
přítomny v prostorách SH.
7. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH ve stavu, ve kterém je převzal,
s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
8. Vstup do prostor haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí,
zpravidla cca 15 minut před jejich zahájením. Vstup do haly je umožněn pouze hlavním
vchodem. Pro všechny uživatele platí povinnost se před vstupem do šaten přezout
do sportovní obuvi z důvodu zamezení znečištění nebo jiného poškození podlahy.
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9. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona
(reprodukovaná hudba apod.) nezodpovídá provozovatel ani majitel SH, ale vždy uživatel haly,
který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.
10. V případě konání turnajů, akcí pořádaných ZŠ, MŠ nebo jiným spolkem nebo sdružením
či při plánované údržbě apod. je správa SH oprávněna plánované tréninky (cvičení) přesunout
nebo úplně zrušit. Uživatelé jsou o tom informováni s dostatečným předstihem.
11. Za pronajaté prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly přiděleny za účelem
sportovního nebo kulturního vyžití.
ČLÁNEK 3

Podmínky vstupu do sportovní haly, všeobecná ustanovení, bezpečnost

1. Uživatel je ve všech prostorách SH povinen udržovat pořádek a čistotu, dodržovat předpisy
k zajištění bezpečnosti, požární ochrany, životního prostředí a hygienické předpisy.
2. Za veškerou činnost na hrací ploše zodpovídá uživatel. Za osoby mladší 15 let zodpovídají
v této souvislosti trenéři, cvičitelé nebo rodiče. Jakákoliv činnost poškozující plochu, vybavení
nebo jinou část SH je z užívání vyloučena.
3. Na hrací plochu je povolen vstup pouze ve sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch (stíráním
podešve – tmavé šmouhy, nebo poškrábáním – zadřené kamínky v podešvi apod.). Za
dodržování tohoto ustanovení plně zodpovídá trenér, cvičitel nebo pořadatel sportovní akce.
Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce haly, vedoucí, trenér nebo pořadatel
takové osobě neumožnit vstup na hrací plochu. Při sportovních utkáních nebo turnajích je za
dodržení tohoto předpisu rovněž zodpovědný hlavní pořadatel, a to za všechna zúčastněná
mužstva.
4. V prostorách SH včetně šaten je ZAKÁZÁNO kouření, užívání elektronických cigaret,
manipulace s otevřeným ohněm, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek!
5. Na hrací plochu je zakázáno nosit jídlo, tekutiny a další nevhodné předměty, které by mohly
ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit hrací plochu či zařízení SH. Občerstvení je možno
konzumovat jen na tribuně, za úklid a případné škody na zařízení zodpovídá organizátor nebo
pořadatel akce.
6. Zázemí pro diváky (tribuna) bude zpřístupněno pouze při konání akcí (sportovní turnaje, akce
pořádané ZŠ, MŠ apod.). Po ukončení akce zodpovídají za okamžitý úklid a předání těchto
prostor včetně kuchyňky pořadatelé!
7. Na hrací ploše je zakázáno posunování sportovního vybavení (branky, sloupky, lavičky),
aby nedošlo k poškození povrchu plochy hřiště. Toto vybavení je povoleno POUZE PŘENÁŠET!
8. S technickým vybavením SH (osvětlení, topení, ventilátory, …) může manipulovat pouze osoba
pověřená provozovatelem SH.
9. V šatnách SH se nedoporučuje ponechávat cennosti (mobily, peněženky, šperky atd.).
a případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost! Klíče od šaten jsou ve dveřích, vždy po
skončení cvičení je nutné nechat klíče v zámku.
10. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení SH je třeba ihned ohlásit správě SH.
11. Šplhat nebo se zavěšovat na ochranné a hrací sítě včetně branek je zakázáno.
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12. Bez souhlasu správce SH není dovoleno přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení
hracích ploch, lepit značky apod.
ČLÁNEK 4

Všeobecná ustanovení

1. Za provoz SH zodpovídá správce haly. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu,
pořádek a ostatní ustanovení, která jsou v tomto řádu uvedena, a vyvozovat z nich příslušná
opatření.
2. Při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví,
hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy, jakož i chování všech zúčastněných osob
v souladu s dobrými mravy.
3. Uživatel zodpovídá za případné poskytnutí první pomoci, přivolání záchranné služby
a/nebo ostatních složek integrovaného záchranného systému. Lékárnička je k dispozici
v kanceláři správy SH a v nářaďovně.
4. Správa SH při změnách sportů zodpovídá za manipulaci se sportovním vybavením
na hrací ploše (branky, sítě, sloupky atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby
povinny uložit tento sportovní materiál na vymezené místo.
5. Ceny užívání SH jsou stanoveny ceníkem.
ČLÁNEK 5

Úhrada a vyúčtování

1. Správa SH eviduje a účtuje hodiny zaokrouhlené na 30 min. směrem nahoru.
2. Stálým uživatelům SH jsou platby za užívání SH fakturovány dle dohody s 15denní splatností
nebo lze hradit hotově 1x měsíčně, vždy za kalendářní měsíc, případně ihned po ukončení
sportovní aktivity v kanceláři správce (proti příjmovému účetnímu dokladu).
3. Jednorázové sportovní akce musí být zaplaceny v hotovosti dle objednaných hodin předem
(před zahájením sportovní aktivity) v kanceláři správce, pokud není se správou haly dohodnuto
jinak.
ČLÁNEK 6

Účinnost

Provozní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Chlebičov dne 30. 1. 2019 a nabyl účinnosti
dne 1. 2. 2019.

3
Obec Chlebičov, Hlavní 65, 747 31 Chlebičov
tel.: +420 553 764 560 / e-mail: obec@chlebicov.cz
www.chlebicov.cz

