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PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY a PŘILEHLÉHO AREÁLU
1 OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Základní ustanovení
-

-

Provozní řád je vydáván za účelem stanovení pravidel chování uživatelů, návštěvníků,
nájemníků a pracovníků areálu sokolovny a přilehlého areálu v majetku T. J. SOKOL
Nasavrky.
Areál budovy sokolovny včetně přilehlých pozemků (dále jen areál sokolovny) je vlastnictví
T. J. SOKOL Nasavrky (dále jen provozovatel).
Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání a zákazu vstupu do areálu sokolovny.
Areál sokolovny slouží přednostně činnosti oddílů T. J. a dále sportovním aktivitám
organizovaných skupin a veřejnosti, případně kulturním či jiným akcím.

1.2 Všeobecná provozní pravidla a pravidla užívání areálu sokolovny
-

-

-

-

-

Za správu, čistotu a drobnou údržbu areálu sokolovny odpovídá správce, případně jiný pověřený
zaměstnanec provozovatele, který je podřízen výboru T. J. SOKOL Nasavrky (dále jen výbor).
Všichni uživatelé a návštěvníci areálu sokolovny jsou povinni dodržovat tento provozní řád a
plnit pokyny správce areálu.
Časové využívání areálu sokolovny je dáno rozvrhem, který zpracovává provozovatel..
Časový rozvrh užívání areálu sokolovny je vyvěšen na vývěskách (na sokolovně, na náměstí a v
šatně) a na webových stránkách T.J.
Sestavení časového rozvrhu se řídí těmito prioritami:
a) sportovní a zájmová činnost T. J. SOKOL Nasavrky
b) sportovní a zájmová činnost organizací se sídlem v Nasavrkách
c) kulturní a společenské akce
d) soukromé pronájmy
Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává se zájemcem správce
nebo hospodář T.J. po dohodě s výborem. Případné uzavření písemné smlouvy o pronájmu je
v kompetenci výboru.
V celém areálu (s výjimkou výčepu restaurace v suterénu) je přísný zákaz kouření.
Uživatel je povinen dodržovat zejména bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany,
hygienické předpisy, traumatologický plán a další podobné obecné předpisy a nařízení.
Uživatel nese plnou odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození movitých věcí a zařízení
areálu sokolovny, stejně tak za škody, které sám způsobil nebo byly způsobeny osobami, kterým
umožnil přístup do budovy.
Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech
osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele a je povinen nahradit
vzniklou škodu. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný zástupce.
Uživatel je povinen veškeré škody zapsat do provozního deníku a nahlásit provozovateli.
O každém předání, převzetí prostor a zařízení sokolovny k užívání bude proveden záznam
v provozním deníku.
Uživatel je povinen předat užívané prostory včetně šaten a sociálního zařízení v odpovídajícím
stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci a
Kniha úrazů.
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2 PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY
2.1 Provozní řád
-

-

Za veškerou činnost odpovídá vedoucí cvičení, tréninku, příp. pořadatel (dále jen vedoucí).
Vedoucí odpovídá za uzamknutí veškerých venkovních a případně vnitřních dveří, zhasnutí
všech světel a kontroly, zda neteče voda na WC či sprchách po ukončení cvičení, tréninku či
pronájmu.
Vstup na hrací plochu sokolovny je možný pouze v čisté obuvi (mimo společenské akce).
Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
Je zakázáno požívání alkoholických nápojů (mimo společenské akce) a jiných návykových látek.
Do budovy sokolovny (s výjimkou vymezených prostor) je zakázán vjezd veškerých dopravních
prostředků včetně jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí.
Přímo do budovy sokolovny je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.
Bezbariérový vstup je umožněn bočním vchodem z ul. Sokolská.
Užívaní boulderové stěny se řídí vlastními pravidly, která jsou přílohou provozního řádu a jsou
vyvěšeny u stěny.

2.1 Provozní doba sokolovny
-

Budova sokolovny je určena k celoročnímu provozu.
Běžná provozní doba je od 7:00 hod. do 22:00 hod.
Po dohodě se správcem nebo hospodářem T.J. lze sjednat využití i mimo provozní dobu.
Provozovatel je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně
nutnou z důvodu nezpůsobilosti sportoviště k užívání. Tuto skutečnost je povinen neprodleně
oznámit uživateli, zveřejnit ji a udělat zápis do provozního deníku.
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3 PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZA SOKOLOVNOU
3.1 Obecná pravidla
Antuková hřiště jsou určena zejména na volejbal, tenis, nohejbal.
Beachvolejbalové hřiště je určeno na plážový volejbal.
Asfaltová plocha je určena zejména na míčové hry (házená, fotbal, volejbal, nohejbal, streetball...),
tenis, florbal atd.
Kondiční areál je určen na posilování osob starších 15 let, dle tabulek u jednotlivých stanovišť.
Dětské hřiště je určeno dětem od 3 do 15 let (s omezením u konkrétních herních prvků).














Každé dítě do 6 let musí být při používání zařízení areálu stále pod dohledem dospělé osoby
dále jen „dohlížející dospělá osoba“ a nesmí být ponecháno o samotě. Dohlížející dospělá
osoba je povinna, před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, tyto
překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění,
že je stavem zařízení hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba
připustit, aby je dítě používalo.
V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vybavení hřiště.
Do areálu je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot).
V areálu platí tyto zákazy:
a) zákaz kouření
b) zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
c) na plochy hřišť je z hygienických důvodů zakázán vstup se psy a jinými zvířaty
d) zákaz vstupu v nevhodné obuvi na antuku – kopačky, tretry, boty s podpatkem…
e) na antukových hřištích je zakázána jízda na kole, kol. bruslích, skateboardu, koloběžkách
f) zákaz přemísťování pevného zařízení hřiště mimo stanovená místa
g) zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a omamných látek
Na hřiště je omezen vstup v případě nepříznivého počasí.
Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou a
je povinen vzniklou škodu nahradit. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu
jejich zákonný zástupce.
Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své ani zdraví jiných uživatelů.
Uživatel nesmí nijak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí areálu.
Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci a
Kniha úrazů.
Uživatelům hřiště jsou k dispozici šatny a sociální zařízení (WC, umyvadlo, sprcha) v budově
sokolovny.

3.2 Provozní doba areálu
- Areál je určen k sezónnímu provozu (březen – listopad)
- Provozní doba je od 8:00 hod. do 22:00 hod.
- Po dohodě s provozovatelem lze sjednat využití i mimo provozní dobu.
- Provozovatel je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně
nutnou z důvodu nezpůsobilosti sportoviště k užívání. Tuto skutečnost je povinen neprodleně
oznámit uživateli, zveřejnit ji a udělat zápis do provozního deníku.
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4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Za provoz a za maximální využití areálu sokolovny odpovídá správce případně hospodář T.J..
Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a
právo vyvozovat z nich ve spolupráci s výborem příslušná opatření.
Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky areálu sokolovny.
Uživatelé, se kterými má provozovatel uzavřený smluvní nájemní vztah, mohou mít v rámci smlouvy
stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v areálu
sokolovny.
Ceny za užívání sokolovny, případně areálu jsou stanoveny výborem.
Důležitá telefonní čísla:
a) Hospodář T.J. /správce sokolovny: Zd. Doležal (hospodář T.J.) 606623662
b) Integrovaný záchranný systém: 112
c) Policie ČR : 158
d) Záchranná zdravotní služba: 155
e) Hasičský záchranný sbor: 150
Přílohy:
I)
II)

Pravidla lezení na boulderové stěně
Provozní řád posilovny

Tento provozní řád byl schválen výborem T.J. Sokol Nasavrky dne: 5. 1. 2011
nabývá účinnosti dne: 5. 1. 2011

Radek Bureš
starosta T. J. SOKOL Nasavrky
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PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY a PŘILEHLÉHO AREÁLU

Příloha I - PRAVIDLA LEZENÍ NA BOULDEROVÉ STĚNĚ:
 Každý lezec je povinen pročíst tato pravidla a především se jimi řídit.
 Na boulderové stěně se leze bez lana a padá do matrací, které jsou
rozprostřeny pod celou plochou lezecké stěny a jsou spojeny v jeden
celek pomocí suchých zipů.
 Všichni návštěvníci provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí!
 Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět volné lezení pouze pod
přímým dohledem návštěvníka staršího 18 let, který za ně po celou
dobu pobytu na boulderové stěně plně zodpovídá.
 Každý účastník se v prostoru stěny pohybuje na vlastní nebezpečí a s
ohledem na svůj zdravotní stav. Počíná si obezřetně, bere ohled na
sebe i ostatní.
V prostorách boulderové stěny je návštěvník povinen:








Uposlechnout pokynů provozovatele.
Při lezení používat pouze lezeckou nebo jinou vhodnou obuv (čistá,
nepoškozující matrace), je přísně zakázáno lezení bez bot.
Dodržovat zásady bezpečného lezení - viz níže.
Neprodleně hlásit provozovateli jakýkoliv úraz (zapsat do Knihy
úrazů).
Neprodleně upozornit na uvolněný chyt nebo jistící prostředek či jiný
technický incident nebo způsobenou škodu. Poškození a
znehodnocení chytů, stupů a stěny může být posuzováno jako
přestupek proti majetku dle § 50 odst. 1 písmene a) zákona 200/1990
Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků - vždy zakládá
povinnost k náhradě způsobené škody.
Vedoucí jsou povinni před zahájením výcviku na stěně informovat
provozovatele. Veškerou odpovědnost přebírají vedoucí cvičení.
Vedoucím může být pouze osoba starší 18 let s příslušným
oprávněním.

Zásady bezpečného lezení:


Z bezpečnostních důvodů je minimální počet návštěvníků dva lezci.
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Současně lézt mohou pouze čtyři lezci. Na stropě se může pohybovat
maximálně jeden lezec.
Lezci, kteří právě nelezou jsou povinni sledovat dění na stěně a nesmí
postávat, sedět, či ležet pod lezoucím lezcem. Maximálně se mohou
snažit dávat lezoucímu lezci záchranu
Maximální celková hmotnost lezce pohybujícího se ve stropní části je
100 kg.
Před lezením si sundejte veškeré řetízky, náramky a prstýnky.
Pod stěnu a do prostoru stěny nenoste žádné nádoby ani zavazadla.
Při lezení více lezců současně neprovádějte takové varianty lezení,
které by omezovaly ostatní.
Při lezení používejte magnézium s ohleduplností na ostatní lezce.
Není vhodné "namočit" chyty ostatním.
K lezení lze použít instalovaných chytů a struktur stěny. Je zakázáno
lézt po ochranných sítích, obložení a balkonu.
Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek popř.
jiných prostředků negativně ovlivňujících zdravotní stav nebo
fyzickou kondici.
Přestavba cest není povolena bez souhlasu provozovatele.

Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen
příslušného lezce upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V
případě, že to nepovede k nápravě, je třeba informovat provozovatele stěny.
Provozovatel stěny si vyhrazují právo nedovolit nebo omezit vstup do
svého objektu osobám, které nedodržují bezpečnostní pravidla nebo
ohrožují bezpečnost nevhodným chováním.
V Nasavrkách 5.1.2011

Radek Bureš
starosta T. J. SOKOL Nasavrky
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V souvislosti s možností navštěvovat boulderovou stěnu stvrzuji a uznávám následující:
Všichni lezci se musí seznámit s prostředím, Provozním řádem a Pravidly užívání stěny a dodržovat
je.
Akceptuji a souhlasím s tím, že lezení na umělé stěně zahrnuje určitý stupeň rizika. Vím o podstatě
a rozsahu všech rizik souvisejících s lezením na umělé stěně, které se mohou projevit takto:







Různá zranění následkem vlastního pádu ze stěny a nárazu na zem, stěnu, nebo lidi.
Ostatní zranění vyplývající z aktivit na stěně a vedle stěny.
Zranění zaviněné pádem jiných lezců či prasklých chytů.
Pořezání a odřeniny vzniklé z kontaktu těla se stěnou.
Zranění zaviněné nedodržováním zásad bezpečného lezení na stěně.
Uvědomuji si rovněž, že výše uvedený přehled nezahrnuje všechna možná rizika spojená
s užitím lezecké stěny.

Tímto osvobozuji a zprošťuji provozovatele stěny od všech právních jednání o problémech, které by
mi mohly vzniknout v důsledku užívání jejich stěny. Toto osvobození se vztahuje i na moje zákonné
zástupce a dědice. Souhlasím s tím, že nebudu žádat provozovatele stěny o žádný druh odškodnění,
který by mohl nějak souviset s užíváním jejich stěny.
Akceptuji svou plnou zodpovědnost za vlastní bezpečnost i bezpečnost jiných lezců.
datum

Jméno, příjmení, datum narození

podpis
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PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY a PŘILEHLÉHO AREÁLU
Příloha II - PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY
1. Za provoz v posilovně je zodpovědný cvičitel, případně nájemce posilovny (vždy osoba
řádně poučená a starší 18 let).
2. Každý návštěvník souhlasí s tímto řádem, bere jej na vědomí a zavazuje se jím řídit.
V opačném případě je si vědom přestupku a všech právních a finančních dopadů svého
počínání a může být ze zařízení vykázán. Návštěvníkem se rozumí osoba, která vstoupila do
zařízení a které byl povolen vstup.
3. V celém zařízení je zakázáno kouřit a vstupovat s otevřeným ohněm, poškozovat nebo
jakýmkoli způsobem znečisťovat majetek. V případě, že dojde k poškození či znečistění
majetku a bude zjištěn viník, bude tento obsluhou vykázán z objektu a bude na něm
provozovatelem vymáhána vzniklá škoda.
Viník se zavazuje tuto škodu uhradit.
4. Cvičení v posilovně je povoleno jen za přítomnosti nejméně 2 osob.
5. Do posilovny smí vstoupit samostatně osoby starší 18-ti let. Osoby mladší 18-ti let smí
vstoupit pouze v doprovodu rodiče nebo spolucvičence staršího 18-ti let.
6. Návštěvník je povinen se v zařízení pohybovat a chovat tak, aby svým jednáním nerušil
ostatní návštěvníky, nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečisťoval a nepoškozoval vybavení,
zařízení či budovu.
7. Do prostoru posilovny smí návštěvník vstoupit pouze ve sportovním oděvu, v čisté
sportovní obuvi a vždy s ručníkem - ten používá jako hygienickou podložku mezi lavičku či
opěrky a potící se části těla.
Zde se pak věnuje cvičení a neruší ostatní cvičence (smíchem, hlasitým mluvením či jinými
zvuky).
Při cvičení používá přiměřenou zátěž, pokud si není jist svým výkonem, požádá o dopomoc
spolucvičence. Cvičí v souladu se zachováním pravidel zdraví a bezpečnosti své i ostatních
návštěvníků.
8. Po naložení kotoučů na nakládací činky vždy použít uzávěry a řádně dotáhnou šrouby proti
sesmeknutí.
9. Při pokládání nakládacích činek a jednoruček na zem tyto vždy pokládat - ne pouštět nebo
házet.
Použité nářadí cvičenec vrací na své místo, uloží činky a kotouče do stojanů, z nakládacích
činek a os odstraní kotouče a cvičební místo zanechá v původní čistotě.
Kotouče se nepokládají na zem ani se nesmí opírat o zeď, vždy jen do stojanů!
10. Pokud cvičenci během cvičení konzumují nápoje, neodkládají láhve do pracovního prostoru
strojů. V prostoru posilovny je zakázána konzumace jídel (včetně žvýkaček).
11. Návštěvníci se při jakémkoli problému, nefunkčnosti zařízení či nespokojenosti neprodleně
obracejí na správce případně na hospodáře.
Hodně cvičebních úspěchů a brzké dosažení vytoužených cílů přeje T. J. Sokol Nasavrky

V Nasavrkách dne: 5. 1. 2011
Radek Bureš
starosta T. J. SOKOL Nasavrky
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V souvislosti s možností navštěvovat posilovnu stvrzuji a uznávám následující:
Všichni se musí seznámit s prostředím a Provozním řádem a dodržovat je.
Akceptuji a souhlasím s tím, že posilování zahrnuje určitý stupeň rizika. Vím o podstatě a rozsahu
všech rizik souvisejících posilováním.
Tímto osvobozuji a zprošťuji provozovatele posilovny od všech právních jednání o problémech,
které by mi mohly vzniknout v důsledku užívání posilovny. Toto osvobození se vztahuje i na moje
zákonné zástupce a dědice. Souhlasím s tím, že nebudu žádat provozovatele o žádný druh
odškodnění, který by mohl nějak souviset s užíváním posilovny.
Akceptuji svou plnou zodpovědnost za vlastní bezpečnost i bezpečnost jiných cvičenců.
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