PROVOZNÍ

ŘÁD

Tělocvična Rudoltice
1.

Příchod do tělocvičny a odchod vždy hlásí nájemce (vedoucí, trenér, vyučující) správci při
vstupu do objektu, vyzvedne si klíče od šaten a tělocvičny a dbá jeho pokynů.

2.

Vstup do tělocvičny a šaten je povolen nejdříve 15 minut před začátkem pronajatého času.

3.

Nájemci vstupují do šaten a tělocvičny jen v určené obuvi, přezůvkách nebo bosí. Boty, ve
kterých přišli do TV, zanechají v prostoru šaten. Do prostoru TV vstupují sportovci pouze se
svým vedoucím, který zkontroluje jejich převlečení a přezutí.

4.

Sportovci používají přiměřený sportovní oděv a čistou sportovní obuv nezanechávající šmouhy
na podlaze (nepoužívat obuv s černou podrážkou), za čistotu obuvi odpovídá vedoucí.

5.

Do tělocvičny vstupuje první vedoucí, sportovci se řídí jeho pokyny.

6.

Sportovci jsou povinni šetřit všechno nářadí, náčiní a vybavení tělocvičny. Jakoukoli závadu
hlásí vedoucímu a ten ihned hlásí závadu správci.

7.

Nářadí se v tělocvičně přenáší, netahá se po podlaze a ukládá se na určené místo.

8.

Sportovci na sobě nesmí nosit předměty, kterými mohou způsobit sobě
nebo druhým poranění nebo úraz. Každé poranění hlásí vedoucímu, který zajistí ošetření.

9.

Při využívání tělocvičny jsou sportovci povinni dodržovat všechny bezpečnostní zásady a
nařízení pro provoz v tělocvičně a používají pouze nářadí a náčiní určené vedoucím.

10.

Během využívání tělocvičny je zakázáno jakékoliv vzdálení se z prostoru tělocvičny nebo
pohybu v objektu tělocvičny a jejích dalších prostor bez vědomí vedoucího a vycházení
z prostoru tělocvičny ve sportovní obuvi, kterou návštěvníci používají ke vstupu na plochu
tělocvičny.

11.

Za bezpečnost sportovců během využívání tělocvičny zodpovídají vedoucí.
V případě individuálních uživatelů (bez vedoucího) je každý z nich povinen samostatně
dodržovat provozní řád.

12.

Při odchodu z tělocvičny vedoucí odchází poslední, zkontroluje stav zařízení včetně sociálního
zařízení a sprch, nářadí a náčiní, které užívali a případnou závadu ihned nahlásí správci. Odevzdá
správci všechny převzaté klíče od šaten.

13.

Vedoucí rovněž zodpovídají za dodržování provozního řádu tělocvičny třetími osobami
(veřejností, návštěvníky), kteří se s nimi zdržují v prostoru tělocvičny po dobu využívání
tělocvičny.
Využívání horolezecké stěny se řídí vlastním provozním řádem.

14.
15.

V tělocvičně je z bezpečnostních důvodů zakázána konzumace nápojů a potravin. Toto se netýká
přilehlých prostor

Tento řád je závazný pro všechny uživatele tělocvičny, kteří dále berou na vědomí,
že činnost v prostorech tělocvičny je výhradně na jejich vlastní zodpovědnost.
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