Obec LADNÁ
Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

PROVOZNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍ HALY
Část l.
Základní ustanovení
Článek 1
1. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, nájemců a návštěvníků sportovní
haly /dále jen SM/, jejich pravá a povinnosti.
2. Vstupem do SH se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu,
protipožárním pokynům odpovědných pracovníků SH, porušením tohoto provozního
řádu je důvodem k zákazu vstupu.
Článek 2
SH je součástí budovy základní školy a Obecního úřadu Ladná a slouží zejména sportovní
činnosti žáků školy, sportovních klubů a veřejnosti.
Článek 3
Komplex prostor SH tvoří: hrací plocha, vstupní prostor – foyer, šatny se sprchami a WC,
balkon pro diváky, bufet, sklad sportovního materiálu, provozně technické prostory.

Část II.
Provozní pravidla a pravidla užívání prostor
sportovní haly
Článek 4 – Všeobecná pravidla
1. Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem, požadavky na užívání haly se
předkládají průběžně.
2. Rezervace se provádějí telefonicky na čísle provozní SH 602 654 666 nebo tel.
Obecního úřadu Ladná 519 324 502, e-mailem info@obecladna.cz, na webu obce
www.obecladna.cz – rezervační formulář, osobně na obecním úřadě nebo u
provozního SH.
3. Pokud dlouhodobý uživatel nezruší sportovní akci (trénink) v dostatečném předstihu
(dle smluvního ujednání), budou sjednané hodiny účtovány uživateli v plném rozsahu.
4. Pro případ předem známých akcí (hody, údržba) má OÚ právo rezervované hodiny
zrušit. O zrušení těchto hodin z výše uvedených důvodů budou uživatelé informováni
zpravidla dva týdny předem.
5. Sportovní aktivity lze provozovat pouze na hrací ploše.
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6. V celém komplexu SH je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, je
zakázáno vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné
nebezpečné věci. Je zakázáno manipulovat s požární technikou.
7. Do SH je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek, pokud tento
zákaz návštěvník poruší, může být z prostor SH vykázán.
8. Uživatel odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO s hygienických
předpisů.
9. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou
věcí všech osob, které jsou v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností
uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel.
10. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny
v SH v souvislosti s činností uživatele.
11. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH v odpovídajícím stavu, ve
kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
12. Při sportovních utkáních je za dodržování tohoto Provozního řádu SH odpovědný
hlavní pořadatel, a to i za družstvo hostí.
13. Do SH je zakázáno vstupovat se psy nebo jinými zvířaty, vstupovat s jízdními koly,
koloběžkami a na kolečkových bruslích.
14. Lékárnička je umístěna ve vestibulu SH (foyer), její použití je vždy nutno hlásit
správci haly.
15. Za pronájem SH je možno platit převodem sjednané částky na účet obce (č. účtu: 35697969690237/0100), v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Ladná nebo přímo
provoznímu SH. Na sjednanou částku bude vždy vystaven doklad o zaplacení.
Článek 5 – Pravidla používání hrací plochy
1. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel. Nezletilé osoby mají přístup na
hrací plochu povolen jen za přítomnosti trenéra nebo jiné plnoleté osoby.
2. Návštěvníci tělocvičny provádějí pouze tu sportovní činnost, na které se dohodli
s provozním SH ( při dlouhodobých pronájmech vymezeno smluvně).
3. Vstup na hrací plochu je možný jen v čisté sálové obuvi. Uživatel a provozní SH je
povinen provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno a za jeho
nedodržení je povinen vyvodit postihy.
4. Na hrací ploše je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje.
5. Je zakázáno přeznačovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit
značky apod.
Článek 6 – Užívání galerie
Galerie (balkon) slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích. Na
galerii není možné provádět sportovní aktivity. Je zde zakázáno konzumovat nápoje.
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Článek 7 – Užívání ostatních prostor SH
Za užívání stálých pracovišť – bufetu, skladů, kotelny a dalších prostor nesou
zodpovědnost osoby k tomu písemně pověření.
Článek 8 – Užívání šaten
1. Uživatel může vstoupit do šaten nejdříve 20 min. před zahájením užívání SH pouze za
přítomnosti odpovědné osoby. Při vstupu do šatny provede uživatel kontrolu, zda
zařízení šatny není poškozeno. V případě poškození hlásí toto poškození provoznímu
SH. Poškození, případné ztráty, hradí poslední uživatel.
2. Za odložené věci nenese provozovatel v případě ztráty zodpovědnost.
Článek 9 – Provozní doba SH
Provozní doba se stanovuje zpravidla na dobu od 8:00 – 22:00 hod. Výjimku z provozní
doby povoluje odpovědná osoba SH.

Část III.
Všeobecná a závěrečná ustanovení
Článek 10
1. Za provoz SH odpovídá provozní SH. Má právo kontrolovat dodržování pravidel
provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich opatření.
2. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH.
3. Při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.
4. Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování
autorského zákona.
5. Ceny užívání SH jsou stanoveny ceníkem sazeb, který schválilo Zastupitelstvo obce
Ladná.
Článek 11 – Účinnost
Tento Provozní řád SH nabývá platnosti dnem vydání.
V Ladné dne 1.12.2014

Priesterrathová Renáta, starostka obce
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