Provozní řád velké a malé tělocvičny pro nájemce tělocvičny
1. Tělocvičny využívají nájemci podle přiděleného rozvrhu hodin, v odpoledních a večerních
hodinách pro zájmové kroužky a sportovní oddíly, v případě volných termínů pro veřejnost.
Provoz tělocvičen: pondělí – pátek 1500 – 2130 hod., sobota – neděle
900 – 2100 hod.
2. Nezletilým je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu dospělého cvičitele nebo
vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost cvičenců.
3. Vedoucí cvičení zajistí přezouvání a převlékání všech cvičenců v určené šatně. Během
cvičení si zajistí uzamčení této šatny / klíče si převezme od správce tělocvičny/.
4. Do prostoru chodeb, šaten a tělocvičen vstupují všichni návštěvníci přezutí, do
tělocvičen všichni cvičenci jen v čisté sálové obuvi.
5. Nájemce je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména při
používání jednotlivých nářadí a náčiní / před zahájením cvičení zkontrolovat, zda tělocvična
a nářadí nevykazuje známky zjevného poškození, které by bránilo bezpečnému cvičení / a
požární řád.
6. Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny, umýváren i WC se všichni chovají ukázněně,
dbají na bezpečnost svou i ostatních sportovců, neničí zařízení objektu.
7. Po skončení hodiny vedoucí zajistí úklid nářadí na stanovená místa, počká na odchod
cvičenců, zajistí uzavření oken, zhasnutí světel, uzavření vody.
8. Při převzetí či vrácení tělocvičny vedoucí upozorní správce na případné závady či škody
na zařízení.
9. Nájemce odpovídá za veškeré škody vzniklé na zařízení pronajatých prostor. Škody je
nájemce povinen odstranit především uvedením do původního stavu, výjimečně po vzájemné
dohodě s pronajímatelem zaplatit náklady na odborné odstranění škod.
10. Ve všech prostorách tělocvičny je přísně zakázáno kouření, užívání alkoholu a omamných
látek.
11. Prostory sprch a toalet mezi šatnami jsou odvětrávány po zapnutí spínačem v šatnách.
12. Prostory toalet jsou ovětrávány automaticky.
13. Volné termíny v rozvrhu tělocvičen může veřejnost využít na základě telefonické /605
063 172/ nebo osobní objednávky u správce tělocvičny / p. Karel Reichart - místnost u
vchodu do tělocvičny/.Cena pronájmu – velká tělocvična: 290,- Kč/hod., malá tělocvična:
150,-Kč/hod. Pronajímatel si vyhrazuje právo zvýšit cenu nájemného při zvýšení nákladů na
zajištění provozu tělocvičny, zejména cen el. energie, vodného, stočného, dodávek tepla a
podle míry inflace.
14. Při zajištění pořádku správce tělocvičny úzce spolupracuje s Městskou policií.
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