OBEC TATENICE
___________________________________________________________________________

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY
1.
Provozovatelem tělocvičny je Obec Tatenice. Před prvním zahájením činnosti
v tělocvičně v daném smluvním období musí být všichni uživatelé seznámeni vedoucím
(učitelem) s tímto provozním řádem.
2. Vstup do v tělocvičny je povolen pouze v doprovodu vedoucího, případně jeho zástupce
(oba starší osmnácti let), který zodpovídá za kázeň, pořádek, dodržování bezpečnosti
uživatelů a provozního řádu tělocvičny.
3. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v čisté obuvi určené pro sálové sporty (světlá
podrážka). K přezouvání a uložení bot je určena přezouvárna.
4. Po celou dobu činnosti v tělocvičně se uživatelé musí chovat ukázněně, dbát na svou
bezpečnost a nesmí ničit zařízení tělocvičny.
5. Na školní rok je zpracován týdenní rozvrh hodin tělocvičny se jménem vedoucího, který je
zveřejněn na nástěnce v chodbě tělocvičny, příp. na internetových stránkách obce.
6. Do tělocvičny mají uživatelé povolen přístup pouze na pokyn vedoucího, nesmí bez jeho
souhlasu manipulovat se sportovním zařízením, nářadím, cvičit na nářadí či používat
sportovní náčiní.
7. Správce tělocvičny před prvním zahájením činnosti v tělocvičně v daném smluvním období
poučí vedoucí o správné manipulaci se sportovním zařízením a vybavením tělocvičny.
8. Správce před využitím tělocvičny uživatelem připravuje sportovní zařízení dle sjednaného
pronájmu nebo žádosti učitelů (sloupky, kruhy, šplhací tyče, branky, apod.). U správce je
možné zapůjčit míče.
9. Po skončení sportovních činností, vedoucí zajistí úklid nářadí a náčiní na stanovená místa.
Při odchodu z tělocvičny vedoucí zkontroluje všechny prostory tělocvičny (WC, šatny, sprchy,
nářaďovna).
10. Každou vzniklou škodu nebo zjištěnou závadu nahlásí vedoucí neprodleně správci
tělocvičny a správce tuto závadu nebo škodu zapíše do provozního deníku. Správce
následně rozhodne o způsobu odstranění závady či škody, včetně její úhrady.
11. Je zakázáno manipulovat s veškerými regulačními a ovládacími prvky v prostorách
tělocvičny (termostatické hlavice radiátorů, apod).
12. Je zakázáno otevírat nebo jinak manipulovat s dveřmi v nářaďovně, které jsou určené
pouze jako únikový východ v případě ohrožení osob.
13. Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno používat žvýkačky a kouřit.
14. Na plochu tělocvičny je zakázán vstup s potravinami a skleněnými lahvemi.
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15. Na plochu tělocvičny je zakázáno nosit předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost
osob nebo poškodit plochu nebo zařízení tělocvičny.
16. Fotbal je povoleno hrát pouze s míčem určeným na halovou kopanou a nataženými
ochrannými sítěmi za brankami.
17. Všichni uživatelé se musí řídit pokyny správce a stanoveným rozvrhem hodin.
18. Nájemní smlouva se neuzavírá u jednorázových a krátkodobých pronájmů na období do
2 měsíců.
19. Cena za pronájem tělocvičny je splatná u jednorázových a krátkodobých pronájmů před
rezervací nebo před započetím užívání.
20. U dlouhodobých pronájmů bude uzavřena písemná smlouva o pronájmu mezi uživatelem
a provozovatelem starostou obce.
21. Cena za pronájem tělocvičny je 150 Kč/hod. Od 1.9.2012 je cena 180 Kč/hod.
22. Lékárnička první pomoci je umístěna v nářaďovně. Její použití je vedoucí povinen
oznámit správci nebo zapsat do provozního deníku.
23. Ve všech prostorách tělocvičny i školy je zakázáno ukládání jízdních kol.
24. Vstup pro neaktivní návštěvníky je možný pouze v donesené sálové obuvi nebo bez bot.
25. Správce tělocvičny dohlíží na dodržování provozního řádu, protipožárních a
bezpečnostních předpisů. Správce je oprávněn vykázat osoby porušující provozní řád, či
nerespektující jeho pokyny.
26. V době pořádání organizovaného turnaje odpovědná osoba (pořadatel) převezme před
zahájením turnaje tělocvičnu od správce a po skončení ji předá správci zpět.

V Tatenici dne: 29.8.2011
Mgr.Vladimír Žák, starosta obce
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