Obec Vrbátky
Provozní řád sportovní haly ve Vrbátkách … (na adrese Vrbátky 296)
I.

Úvodní ustanovení

1.

Vlastníkem a provozovatelem sportovní haly je Obec Vrbátky, sídlem Vrbátky 41, IČO 00288934

2.

Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů sportovní haly a slouží ke stanovení pravidel
pro udržování pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků sportovní haly a ochrany
cvičebních prvků v ní umístěných.

3.

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky sportovní haly.

4.

Návštěvník sportovní haly je povinen řídit se pokyny správce haly, dodržovat platné předpisy a
dbát na ochranu zdraví a bezpečnost svoji a ostatních návštěvníků.

5.

Za provoz a úklid a údržbu sportovní haly a jejího vybavení odpovídá správce sportovní haly.
Správce má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, dodržování platných předpisů,
zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických, a dbát na hospodárné užívání majetku
a na řádné užívání haly včetně jejího vybavení a zařízení.
Správce sportovní haly dále zodpovídá, odstraňování závad na jednotlivých prvcích a zajišťuje
pravidelné revize sportovního vybavení.
Správce sportovní haly je oprávněn vykázat osoby, které porušují ustanovení tohoto Provozního
řádu.

6.

Sportovní hala slouží přilehlé Základní škole Zdeny Kaprálové k výuce tělesné výchovy a dále pak
ke sportovnímu vyžití a aktivnímu odpočinku široké veřejnosti.

7.

Výuka tělesné výchovy probíhá ve dnech školního vyučování od 8:00 do 14:00, pod dohledem
vyučujícího pedagoga. Žáci Základní školy Zdeny Kaprálové mohou do prostor sportovní haly
vstupovat pouze pod dohledem pedagoga, nebo pracovníka určeného ředitelem základní školy,
kteří jsou odpovědní za bezpečnost žáků v prostorách sportovní haly.

8.

Mimo školní vyučování (pracovní dny 14:00 – 21:00, soboty + neděle 8:00 -21:00) je sportovní
hala přístupná veřejnosti a organizovaným spolkům.
Zájemci o využití prostor sportovní haly si dohodnou termín vstupu se správcem haly.

9.

Využívání prostor sportovní haly je zpoplatněno dle ceníku, který je přílohou provozního řádu.

II.

Obecný popis:

1. Areál sportovní haly je rozdělen z hlediska využívání na tyto části:
a) 1.NP (přízemí), kde se nachází:
- Hlavní sportovní sál o velikosti 20x40m
- Šatny pro sportovce
- Technické zázemí sportovní haly
b) 2.NP, kde se nachází:
- 3 sály pro posilovnu a individuální cvičení
- galerie s výhledem na hlavní sportovní sál
2. Ve všech prostorách sportovní haly platí zákaz kouření.
Pro kuřáky je vyhrazen prostor před halou a vybaven popelníky.
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III.

Vstup do prostor sportovní haly

1. Vstup do sportovní haly je povolen pouze osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem,
bez výhrad ho respektují a zavazují se ho dodržovat a řídit se pokyny správce sportovní haly.
2. Vstup osob mladších 15 let, je povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce, pedagoga, trenéra
či jiné dospělé osoby, starší 18 let, která za ně plně odpovídá.
3. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení tréninků.
V případě pozdního nástupu na dohodnutý trénink, vlastním zaviněním návštěvníka, nebude ze
strany provozovatele tohle zpoždění návštěvníkovi nijak kompenzováno.

IV.

Provozní pokyny

Návštěvníci sportovní haly jsou povinni:
1.

Seznámit se s evakuačním plánem a požárním řádem budovy, které jsou umístěny u hlavního
vchodu do sportovní haly.

2.

Před vstupem do hlavního sportovního sálu nebo vstupem do posilovny ve 2.NP se přezout do
vhodné sportovní obuvi, která je určená pro sportovní povrchy v interiérech a nezanechává otisky
a čáry na podlaze.
K přezouvání mohou návštěvníci použít šatny v 1.NP, případně k tomu určené prostory v galerii
2.NP

3.

Udržovat areál sportovní haly v čistotě a k ukládání odpadků používat pouze nádob k tomu
určených.

4.

Chovat se v prostorách sportovní haly ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům a respektovat
pravidla bezpečného chování a neohrožovat na zdraví sebe a ostatní návštěvníky.

5.

Nahlásit správci sportovní haly každé poškození sportovní haly nebo jejího vybavení.
Úmyslné poškození haly nebo jejího vybavení, způsobené nerespektováním provozního řádu
musí návštěvník uhradit provozovateli v plné výši.

6.

V průběhu tréninku by návštěvníci neměly mít na krku pověšené žádné předměty (klíče, ozdoby
apod.), aby se předešlo úrazům způsobených nechtěným zachycením předmětu o vybavení
sportovní haly nebo spoluhráče.

7.

Neprodleně nahlásit správci sportovní haly úraz, k němuž došlo v průběhu tréninku.
Správce sportovní haly pak zajistí nezbytné ošetření, případně přivolání lékařské pomoci.

Návštěvníci posilovny jsou dále povinni:
8.

Před vstupem do posilovny je každý povinen se prokázat permanentkou nebo si zakoupit
jednorázový vstup u správce haly. Až poté může návštěvník vstoupit do posilovny.
Bez prokázání se permanentkou nebo zaplacení bude návštěvník z posilovny vykázán.

9.

Maximální kapacita osob v posilovně je stanovena na 10 návštěvníků (cvičenců).

10. Návštěvníci jsou povinni seznámit se s návodem na obsluhu jednotlivých strojů a používat
cvičební stroje v souladu s tímto návodem.
11. Před zahájením cvičení jsou návštěvníci povinni zkontrolovat cvičební zařízení.
V případě zjištění závady nesmí návštěvník takové zařízení používat a je povinen závady
neprodleně nahlásit správci sportovní haly.
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12. Je zakázáno zatěžovat nadměrně cvičební stroje a zařízení, a manipulovat s nimi v rozporu
s návodem na používání.
13. Po ukončení tréninku jsou návštěvníci povinni uvést cvičební zařízení do stejného stavu, jako
bylo před zahájením cvičení… (uklidit posilovací prvky, tyče, kotouče a činky do určených
stojanů).
Je zakázáno opírat kotouče o zeď nebo o posilovací stroje.
Kotouče a činky je nutné pokládat pouze na gumovou podložku.
14. Z hygienických důvodů je každý návštěvník povinen po ukončení cvičení otřít po sobě a
dezinfikovat úchopové plochy a opěrná místa cvičebního zařízení.
15. Je zakázáno konzumovat jídlo a pití na cvičebním zařízení.
Láhve s nápoji lze odkládat pouze na místa k tomu určená.

V.

Zákaz vstupu do prostor sportovní haly

1.

Zákaz vstupu do hlavního sportovního sálu a posilovny bez přezutí nebo ve špinavé obuvi.

2.

Do prostoru sportovní haly je zakázán vstup všem osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo
omamných látek a osobám nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí.

3.

Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi i
jakýmikoliv jinými předměty, které by ohrožovaly bezpečnost návštěvníků.

VI.

V prostorách sportovní haly je zakázáno:

1.

Úmyslně poškozovat nebo znečišťovat vybavení a zařízení sportovní haly a jejího okolí.

2.

V prostorách haly je zakázáno odhazovat odpadky mimo místa určená.

3.

Vjíždět nebo používat kola, kolečkové brusle, skateboardy, koloběžky nebo podobné prostředky.
Jízdní kola lze umístit ve stojanech na boku haly.

4.

Provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy na cvičebních prvcích a dalším vybavení sportovní haly.

5.

Manipulovat s hydranty, hasicími přístroji, ovladači na regulaci topení, osvětlením hrací plochy atd.

6.

Používání otevřeného ohně, kouření a užívání omamných a psychotropních látek.

7.

Vodění psů a jiných zvířat do vnitřních prostor sportovní haly.

8.

Pouštění hlasité hudby z vlastních reprodukčních zařízení.

Důležitá telefonní čísla:
Provozovatel – obec Vrbátky:
Tísňové volání:
Hasiči:

Správce sportovní haly
Policie ČR:
Záchranná služba:

582 382 063
112
150

737 548 054
158
155

Schváleno Radou Obce Vrbátky dne 27.5.2020, bod usnesení 409 s datem účinnosti ode dne schválení.
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Obec Vrbátky
Příloha číslo 1 Provozního řádu sportovní haly ve Vrbátkách
Ceník za využívání prostor a služeb sportovní haly ve Vrbátkách

Sazba

Hlavní sportovní sál
(futsal, florbal, basketbal, tenis, nohejbal, volejbal - centrální hřiště)

450,- Kč za hodinu

1/3 sportovního sálu
(badminton, volejbal-příčné hřiště)

180,- Kč za hodinu

Vstup do posilovny
- Při zakoupení permanentky na pokladně OÚ
- Při platbě „na místě“, ve sportovní hale

60,- Kč za vstup
80,- Kč za vstup

Kruhový trénink
- Při zakoupení permanentky na pokladně OÚ
- Při platbě „na místě“, ve sportovní hale

60,- Kč za vstup
80,- Kč za vstup

Asistence trenéra (posilovna, osobní trénink)

180,- Kč za hodinu

Součástí hodinové sazby pronájmu je i užití 1 společné šatny. V případě požadavku na další šatnu je
účtován jednorázový poplatek 50,-Kč za každou další šatnu.

Schváleno Radou Obce Vrbátky dne 1.7.2020, bod usnesení 438, s datem účinnosti ode dne schválení.

Ing. Pavel
Novotný
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Digitálně podepsal Ing.
Pavel Novotný
Datum: 2020.07.15
15:20:58 +02'00'

