PROVOZNÍ

ÁD SPORTOVNÍ HALY
T EBEŠ

ást I.
Základní ustanovení
lánek 1
1. Provozní ád Sportovní haly T ebeš (dále SHT) je
vydáván
v souladu
s vnit ními
p edpisy
organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC
KRÁLOVÉ (dále TSHK) a Organiza ním ádem
TSHK.
2. Tento provozní ád ur uje zásady chování
uživatel SHT.
3. Porušení tohoto ádu je d vodem k zákazu vstupu
nebo zrušení akce bez další náhrady.
lánek 2
SHT slouží zejména pro zájmovou sportovní innost
a další sportovní, kulturní a jiné akce.
lánek 3
Komplex prostor SHT tvo í:
• hrací plochy (vnit ní),
• tribuny divák a ochozy,
• hrá ské a sálové šatny se sprchami,
• klubovna,
• ná a ovny,
• sklady sportovního materiálu,
• sociální prostory,
• venkovní plochy (komunikace, parkovišt ),
• bistro,
• venkovní prostory.
Podrobná specifikace je provedena technickou
dokumentací uloženou v kancelá i vedoucího SHT a
provozního mistra sportovní haly.
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ást II.
Provozní pravidla a pravidla užívání prostor
SHT
lánek 4
Všeobecná pravidla
1.
asové využívání prostor SHT je dáno
sportovním rozvrhem. Požadavky na p ípadné
zm ny v rozvrhu se p edkládají vždy nejmén
týden p edem vedoucímu SHT. V opakovaném
p ípad nevyužití objednávky bez písemného
zrušení (sta í e-mailem) si TSHK vyhrazuje
právo asové úpravy i úplné odebrání t chto
hodin.
2. Požadavky na rozvrh p edkládají oprávn ní
uživatelé.
3. Rozvrh sestavuje, p edkládá uživatel m ke
schválení a vydává vedoucí SHT.
4. Tvorba rozvrhu se ídí následujícími zásadami:
a) prioritn sportovní akce v tšího významu a
hlavní nájemce TJ SOKOL T EBEŠ,
b) následují akce zajiš ované dlouhodobými
objednávkami mezi TSHK a nájemci,
c) zájmová sportovní innost a volno asové
aktivity.
5. Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším
akcím,
které
musí
být
garantovány
jednorázovými nebo ro ními objednávkami.
Rozvrh t chto akcí se rozepisuje vždy rok,
m síc, týden a musí být ve ejn p ístupný.
6. Vstup do vnit ních prostor SHT je dovolen
pouze sportovc m v dob jejich rozvrhových
akcí a pracovní doby. Na vyzvání správc ,
provozního mistra nebo vedoucího SHT jsou
návšt vníci povinni prokázat svojí totožnost
nebo p íslušnost k organizaci, jež má prostory
SHT pronajaty.
7. Smluvní dlouhodobí uživatelé SHT se prokazují
dohodnutým zp sobem.
8. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do
prostor pouze na základ ohlášení a zápisu na
recepci.
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Vstup osob p i hromadných akcích (sportovní,
kulturní a jiné podniky s hromadnou ú astí) je
možný pouze za asistence po adatelské služby,
která zajistí pohyb osob ve vymezených
prostorách.
Ve sportovních prostorách SHT je p ísný zákaz
kou ení s výjimkou ur ených prostor.
Uživatel odpovídá za dodržování p edpis
BOZP, p edpis PO a hygienických p edpis
v etn p ípadných sankcí uložených za jejich
porušení p íslušnými orgány státní správy.
Uživatel odpovídá za veškeré škody zp sobené
zni ením, poškozením nebo ztrátou v cí všech
osob, které jsou v prostorách SHT p ítomny
v souvislosti s inností uživatele.
Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a
život všech osob, které jsou p ítomny ve SHT
v souvislosti s inností uživatele.
Uživatel je povinen p edat užívané prostory a
za ízení SHT v odpovídajícím stavu, ve kterém
je p evzal, s p ihlédnutím k b žnému opot ebení
za dobu užívání.
lánek 5
Pravidla používání hrací plochy h iš
Za veškerou innost na hrací ploše odpovídá
odpov dná osoba, vyu ující nebo trenér. Bez
jeho p ítomnosti není možno za ít s výukou,
cvi ením nebo tréninkem.
Vstup na hrací plochu je možný jen v isté
sálové obuvi. Vyu ující nebo trenér je povinen
provád t pravidelné kontroly, zda je toto
na ízení dodržováno, a je povinen vyvodit
z nedodržení p ísné postihy.
Vedoucí SHT, provozní mistr SHT, p ípadn
správce, mohou prost ednictvím vyu ujícího
nebo trenéra provést kontrolu výše uvedeného
na ízení a tuto nekáze potrestat vykázáním
p íslušné osoby ze SHT, p ípadn zrušením
akce.
P i sportovních utkáních je za dodržování
na ízení podle odst. 2 tohoto lánku odpov dný
hlavní po adatel, a to i za družstvo hostí.
Na hrací ploše je zakázáno konzumovat nápoje
mimo p esn ur ené místo. Ob erstvení hrá
p i sout žích je povoleno pouze na st ída kách.
Stanovení po adatelé odpovídají za provedení
okamžitého úklidu i p i rozlití minimálního
množství tekutin na hrací ploše.
Bez souhlasu vedoucího SHT nelze p ezna ovat
nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení
hracích ploch (”lajnování”), lepit zna ky apod.
S technickým vybavením na hrací ploše
(spoušt ní koš , osv tlení, ozvu ení apod.)
m že manipulovat pouze správce nebo
odpov dná osoba.
Pokud je hrací plocha využívána k jiné než
sportovní innosti, musí být její povrch chrán n
krycím kobercem nebo folií. Za toto opat ení
odpovídá nájemce SHT.
lánek 6
Užívání tribuny a ochoz
Tribuny a ochozy slouží pro shromaž ování
divák p i sportovních a kulturních akcích,
sportovc ,
p ípadn
dalších osob
pi
organiza ních i jiných hromadných akcích.
Na tribunách není možné provád t sportovní
aktivity.
P i výuce a tréninku odpovídá za po ádek,
káze a poškození tribun p íslušný vyu ující
nebo trenér, p i ostatních akcích po adatel této
akce.
lánek 7
Užívání u eben a kluboven
Klubovna slouží nájemc m, po dohod
s vedením haly a za tyto prostory odpovídá, je
povinen vpustit zam stnance SHT v p ípad
kontroly prostoru. Dále je nájemce povinen
zajistit kontrolu a po ádek ve sv ených
prostorách.
Náhradní klí e od t chto místností budou
uloženy v jedné kopii u vedoucího SHT a na

recepci SHT. V p ípad zjišt ní závad p i
p evzetí prostor ohlásí tyto neprodlen na
vrátnici. Pozd ji zjišt né poškození a ztráty
budou vymáhány na posledním uživateli.
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lánek 8
Užívání šaten pro jedno a více družstev
Osoba odpov dná za družstvo si vyzvedne na
recepci klí od šatny a po ukon ení akce klí
vrací. P i vstupu do šatny provede kontrolu, zda
za ízení šatny není poškozeno
i siln
zne išt no odpadky mimo ur ené místo.
V p ípad poškození hlásí toto poškození na
recepci. Poškození, p ípadn
ztráty hradí
poslední uživatel.
P i sportovních utkáních je povinností
po adatele vyzvednout a vrátit klí od šaten i
pro družstvo host a nese odpov dnost i za
ztráty a škody jimi zp sobené.
P i hromadné akci si pov ený funkcioná
p evezme na recepci pot ebný po et zámk , za
které
zodpovídá,
které
po
p evzetí
nepoškozených šaten odevzdá na recepci SHT.

lánek 9
Užívání šatny u itel
Klí e si vyzvedávají pov ení vedoucí družstev,
trené i, u itelé na recepci a odpovídají spole n za
vybavení. Ztráty a poškození hlásí neprodlen na
recepci.
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lánek 10
Užívání venkovních prostor
Nájemce zajistí, aby ú astníci, kte í využívají
parkovišt , nevstupovali na travnaté plochy,
neni ili porosty, trávník a komunikace a
udržovali po ádek a istotu v areálu SHT.
Nájemce nese plnou zodpov dnost za škody,
které zp sobí osoby sportující nebo užívající
prostory pod hlavi kou jeho organizace.

lánek 11
Provozní doba ve SHT
Provozní doba je v pracovní dny od 7.00 do 22.30
hod., ve dny pracovního klidu od 7.00 do 21.00 hod.
Výjimku z provozní doby povoluje vedoucí SHT
nebo jím pov ený pracovník a u vn jších subjekt
m že být smluvn upravena.
ÁST III.
Všeobecná a záv re ná ustanovení
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lánek 12
Všeobecná ustanovení
Tento ád je závazný pro všechny uživatele
SHT.
Uživatelé, s nimiž má o užívání prostor SHT
uzav en smluvní vztah, mohou mít v rámci
smlouvy stanovena další specifická ujednání,
která se vztahují k provozování jejich innosti
v prostorách SHT.
P i užívání prostor SHT platí veškerá zákonná
na ízení ohledn bezpe nosti a ochrany zdraví
p i práci, hygienická na ízení a další obecn
platné zákonné p edpisy.
Uživatelé, kte í p i své innosti používají
hudební produkce, odpovídají za dodržování
autorského zákona.
Ceny pronájm
externím subjekt m jsou
v p íslušných objednávkách dohodnuty, p i emž
cena je stanovena ceníkem schváleným Radou
m sta Hradec Králové.

lánek 13
Záv re ná ustanovení
Tento Provozní ád k užívání Sportovní haly T ebeš
nabývá platnosti a ú innosti dnem vydání.

