PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY JENEČ
Tento provozní řád se vydává pro Sportovní halu Jeneč (dále jen SH) v Jenči, Lidická
210. Halu provozuje Basketbalová škola Praha o.p.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Na
Hřebenkách 2912/82, PSČ 150 00, IČ 29128382 zastoupená paní Petrou Michálkovou.
Bistro provozuje Basketbalová škola SH Jeneč s.r.o. se sídlem Praha 5 – Smíchov, Na
Hřebenkách 2912/82, PSČ 150 00, IČ 28981588 zastoupená paní Petrou Michálkovou.
1.

Provozní doba SH je obvykle od 10.00 do 22.00 od pondělí do neděle.

2.

Provozní doba bistra je obvykle od 13.00 do 22.00 od pondělí do neděle.

3.

Parkování je povoleno pouze na místech vyhrazených pro zákazníky. Pro
parkování jsou vyznačena parkovací stání. Parkoviště není hlídáno ani střeženo,
dopravní prostředky nejsou hlídány (opatrovány) před ztrátou či poškozením.

4.

Všichni uživatelé SH jsou povinni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

5.

udržovat pořádek v SH a jejím okolí
užívat zařízení SH tak, aby nedošlo k jeho poškození
všechny závady a poškození okamžitě hlásit na recepci SH
před odchodem z budovy zkontrolovat všechny užívané prostory a
zařízení, zhasnout, zavřít okna a zamknout hlavní vchod
dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celé budově SH
řídit se pokyny provozovatele, recepce SH nebo pořadatelů akce
používat nářadí a pomůcky předepsaným způsobem, za dodržení všech
bezpečnostních předpisů
branky pro míčové hry zajistit proti převrácení
užívat jen prostory vyhrazené pro návštěvníky

Při sportovním využití SH jsou uživatelé povinni:
a) přezouvat se ve vstupním prostoru
b) používat jen čistou sportovní obuv
c) nepoužívat obuv, která zanechává šmouhy nebo která by způsobovala
mechanické poškození podlahy
d) nepřenášet venkovní obuv do čisté zóny a nepoužívat ji na hrací ploše
e) veškeré nářadí musí být přenášeno, nikoliv taženo po podlaze
f) nekonzumovat potraviny a nápoje v hale a v kurtu na squash mimo bistro, šatny
a venkovní prostory
g) nepožívat alkohol mimo určený prostor, nepožívat drogy a omamné látky

6.

Provozovatel není zodpovědný za případné úrazy související a vzniklé při
činnosti uživatelů a návštěvníků SH, užívání SH je na vlastní nebezpečí.
Provozovateli neplynou z případných úrazů žádné povinnosti, závazky či plnění.
Provozovatel a pořadatel hromadných akcí nenese zodpovědnost za případné
ztráty cenností uživatelů (mobilní telefony, větší obnos peněz, šperky apod.).

7.

Klíče od vstupních dveří budou půjčovány pouze osobám starším 18-ti let, které
budou odpovědné za dodržování provozního řádu SH. Klíče nebudou půjčeny
osobám opilým nebo pod vlivem drog a omamných látek. O vypůjčení klíčů
bude proveden záznam do výpůjční knihy, vypůjčitel je odpovědný za způsobené
škody. Osoby mladší 18-ti let můžou do SH vstupovat pouze pod dohledem
osoby starší 18-ti let.

8.

V SH je zakázáno stavění kol, jízda na kolečkových bruslích, používání
skateboardů a používání takového nářadí, míčů a zařízení, které by mohly
poškodit podlahu, stěny nebo strop SH. Na kopanou používat pouze míče na
sálovou kopanou. Dále je zakázáno provádět cvičební či sportovní aktivity
v nářaďovně, chodbách, sociálních zařízeních, šatnách a bistru.

9.

Mimo nezbytnou dobu užití (např. při požáru) je zakázáno manipulovat
s hasícími přístroji a s uzavřenými nouzovými východy.

10. Prostory SH jsou monitorovány viditelně označenými bezpečnostními kamerami.
Záznam není pořizován.
11. V době konání veřejnosti přístupných akcí je pořadatel povinen zajistit
pořadatelskou službu a řídit se směrnicí pro pořádání kulturních, sportovních a
společenských akcí, dodržovat požární řád, požární poplachové směrnice a
požární evakuační plán SH.
12. Úklid SH se provádí ihned po akci, do doby dohodnuté se správcem SH. Inventář
a zařízení bistra si uživatel přebere před akcí spolu s klíči a předá opět při vrácení
klíčů. Případnou ztrátu nebo poškození zařízení a inventáře je uživatel povinen
uhradit provozovateli SH. V případě ztráty nebo poškození klíčů zaplatí
vypůjčitel plnou cenu nových zámků.
13. V případě nedodržování „Provozního řádu SH“ budou vůči uživateli uplatněny
níže uvedené sankce. Vzniklou škodu a sankce je uživatel povinen uhradit
provozovateli.
14. Sankce se uplatňují v tomto pořadí:
a) pokuta 500,- Kč
b) při opětovném nedodržování provozního řádu SH zrušení užívání SH.
15. Zajišťování běžného provozu je v kompetenci provozovatele SH, který vede
provozní knihu. Jeho pokyny jsou pro všechny uživatele závazné.

16. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH. Při užívání prostor SH
platí veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
hygienická nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.
17. Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za
dodržování autorského práva.
18. Ceník za užívání SH byl vydán provozovatelem SH a je umístěn na
internetových stránkách SH.
19. Důležitá telefonní čísla:
Provozovatel
Záchranná zdravotní služba
Hasiči
Policie ČR
SOS

602 284 648 (Eva Pešková)
155
150
158
112

Tento „Provozní řád SH“ platí od 1.9.2017

Petra Michálková, provozovatel
tel. 776 232 227

