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Obec Vysoká nad Labem
PROVOZNÍ ŘÁD
víceúčelové sportovní haly Vysoká nad Labem
Čl. I.
Základní ustanovení
1.
Víceúčelová sportovní hala (dále jen „hala“) je zařízením pro rekreační a sportovní
činnost, vlastníkem a provozovatelem je Obec Vysoká nad Labem (dále jen „obec“).
2.
Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců
provozovatele, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k
pracovnímu postihu (u zaměstnanců) či zákazu vstupu (u ostatních osob).
3.
Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele haly a jejího příslušenství, a to včetně
návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech nájemních smluv
uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu.
4.
Pokud užívá halu právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy
statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho
dodržování ve své organizaci.
5.
Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu
vstupem do objektu haly. Zde je tento provozní řád viditelně umístěn tak, aby každý
návštěvník se s ním mohl seznámit bezprostředně po vstupu do haly.

Čl. II.
Vstup na sportoviště, pravidla pro užívání prostor
1.
Před vstupem do haly je každý povinen ohlásit svou přítomnost na recepci u vchodu
haly. Recepční (správce) provede kontrolu rezervace a po odsouhlasení a případném zaplacení
nájmu sportoviště vydá sportujícím klíče od šaten, případně další sportovní nářadí či náčiní
(např. branky, síť a sloupky na volejbal, mantinely atd.).
2.
Provozovatel ani správce neručí za cennosti (mobilní telefony, hodinky, šperky atd.)
odložené v šatnách nebo kdekoli jinde v hale.
3.
Každý uživatel je povinen se přezout v prostorách k tomu určených, na sportoviště je
povolen vstup pouze ve vhodné obuvi.
4.
Správce je oprávněn kontrolovat vhodnost užívané obuvi a v případě použití nevhodné
obuvi vykázat návštěvníka ze sportoviště. Pro vstup na palubovku je nutno mít obuv
opatřenou světlou podrážkou nebo speciální sálovou obuv. Je zakázáno používat sportovní
obuv opatřenou kolíky nebo černou gumovou podrážkou!
5.
Pro vstup na galerii je nutno se přezout nebo použít připravené návleky.
6.
Uživatel ručí za všechny škody, které v průběhu užívání způsobil, mimo škod
způsobených běžným opotřebením. Pokud dojde ke způsobení škody (např. rozbití okna,
zářivky, poškození zapůjčeného vybavení apod.) je nutno to ihned nahlásit správci, který ji
zapíše do provozního deníku a na místě se s uživatelem domluví o způsobu náhrady škody.

7.
Pokud uživatel zjistí jakoukoli škodu nebo závadu, kterou sám nezpůsobil, ve vlastním
zájmu ji ihned nahlásí správci, která ji zaznamená do provozního deníku. Každý uživatel
zodpovídá v plném rozsahu za závady, které po něm budou zjištěny jiným uživatelem a
nebudou zapsány v provozním deníku, a je povinen jejich odstranění uhradit.
8.
Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení
tohoto řádu mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni.
9.
Regulaci osvětlení, topení a ventilace smí provádět pouze správce. Návštěvníci i
uživatelé se mohou na správce obrátit s případnými požadavky.
10.
Sportovní vybavení (např. branky, mantinely, sloupky na volejbal atd.) vydává
správce. Na hrací ploše platí zákaz posunování sportovního vybavení! Toto vybavení je
povoleno pouze přenášet, aby nedošlo k poničení plochy hřiště.
11.
Před ukončením jednotlivé hodiny (lekce) uživatelem je uživatel povinen uvést
sportoviště do původního stavu (odstranit mantinely, sloupky a síť na volejbal atd.) tak, aby
následující uživatel mohl včas zahájit užívání.
12.
Na sportovní plochu je nezletilým umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra,
cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce
haly.
13.
Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné
branky a zábradlí.
14.
Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona
(reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel
haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.
15.
Do všech prostor haly je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat, zákaz vstupu s
hořlavinami a výbušninami, dále zákaz vstupu s jízdními koly, koloběžkami a na kolečkových
bruslích.
16.
Ve všech prostorách haly je přísný zákaz kouření.

Čl. III.
Provozní doba, platby, rezervace
1.
Doba využití pro veřejnost se stanovuje takto: denně: 8:00 – 22:00 hodin
2.
Požadavky na rezervace přijímá správce, prostřednictvím elektronického rezervačního
systému dostupného na webových stranách obce Vysoká nad Labem. Podrobné pokyny jsou
zveřejněny tamtéž.
3.
Platby za využití jednotlivých sportovišť jsou uvedeny v ceníku, který je viditelně
umístěn přímo v hale a je k dispozici rovněž na webových stranách obce Vysoká nad Labem.
4.
Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či
plánované údržby má správa haly právo tréninkové (cvičební) hodiny zrušit. O zrušení z
tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně týden předem a to na
vývěsce haly, případně webových stránkách nebo v kratší lhůtě přímo na jejich telefonní číslo.
Každý trenér, cvičitel apod. je povinen pro tento účel sdělit správě haly kontakt.

Čl. IV.
Bezpečnost a prevence
1.
Uživatelé vstupují do haly na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese
odpovědnost za škody a úrazy, které uživatelé způsobili vlastní neopatrností nebo
nedodržováním provozního řádu, a to jak sobě, tak dalším osobám.

2.
Na sportoviště nemají přístup osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo
jiných návykových látek a které by mohly svým jednáním narušit pořádek, bezpečnost a
čistotu v areálu. Správce haly je oprávněn takovou osobu vykázat z haly.
3.
K ošetření drobného zranění slouží příruční lékárnička, která je umístěna na veřejně
přístupném místě a kterou na požádání ukáže správce haly. Zranění i použití lékárničky je
vždy nutno hlásit správci haly nebo zapsat do deníku k tomu určeném.
4.
K závažnému zranění je nutno ihned přivolat lékaře.

Čl. V
Závěrečná ustanovení
Provozní řád víceúčelového hřiště byl schválen usnesením zastupitelstva obce Vysoká nad
Labem č. 10/12/2015 dne 2.11.2015, jeho platnost je od data schválení do odvolání.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Provozovatel: Obec Vysoká nad Labem, IČO: 00269786, tel: 495 580 130, 725 081 339
http://www.vysoka-nad-labem.cz/, info@vysoka-nad-labem.cz
Správce haly: tel: 776 000 807

Manažer areálu: tel: 720 991 415

