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Provozní řád tělocviČny pro

l.

veřejnost

s účinnostíod 2.

g.2o1g

Každý nájemce ručíza dodržování provozního řádu tělocvičny.

2.

Přístup do tělocvičny je pro veřejnost stanoven rozpisem hodin, pouze s platnou smlouvou o
pronájmu tělocvičny sepsanou se ZŠPorubská 832 adle cenové kalkulace stanoven é na daný
školnírok.

a

Klíčeod tělocvičny vydává na záktadě protokolu o převzetí klíčůškolnice ZŠpaní

1

E. Beitlová nebo osobají pověřená. V den posledního nájmu je nájemce povinen klíčevrátit
paní E. Beitlové nebo osobě jí pověřené. O vrácení klíčůbude sepsán protokol.

4.
5.

Platba zaptonájem proběhne na základě údajůuvedených ve smlouvě.
Do prostor tělocvičny je zákaz vstupu
před hlavním vchodem.

s

jízdnímikoly. Stojany pro kola jsou k dispozici

Na hrací plochu tělocvičny je zakázáno nosit jídlo, tekutiny i dalšínevhodné předměty,
které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení
tělocvičny

Vstup do sálů tělocvičny je povolen pouze ve vhodné a čistésálové sportovní obuvi se
světlou podrážkou, která neničípovrch podlahy, a to ani stíránímpodešve ltmavé šmouhy/
nebo poškrabáním /napřík|ad zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Platí zde přísný
zákaz vstupu bez přezutí!
Vstup na plochu tělocvičnyje uživatelům dále umožněn jen ve vhodném sportovním úboru
neohrožujícímostatní osoby ani zaíizenínebo plochu tělocvičny lnapř. bez kovových
předmětů, cvočků,knoflíkůapod.l.

Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určenéšatně.
Štot" neručíza odloženécennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.).
6.

Nájemce užívápouze prostory, které má smluvně pronajaty (většinou pouze velká nebo
malá tělocvična). Veškeré zařízenítělocvičny je dovoleno používatpouze k účelům,k jakým
je určeno. Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování sportovního vybavení (branky, sloupky
apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet, aby nedošlo k poničeníplochy hřiště.

7.

V tělocvičně nejsou povoleny hry, kteými
tělocvičny.

se ničíparkety, obložení, žebřiny a dalšívybavení
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kopanou |zehrát pouze s míčemna sálovou nebo halovou kopanou.
Okna tělocvičen otevírajíjen dospělé osoby, a to tahem.

8.

Po skončenícvičebníhodiny je nutné:
} uklidit po sobě pronajaté prostory a zapůjčenénáčiní,
} uzavřít všechna okna do budovy (zejménav šatnách a na toaletách),
} uzamknout při odchodu hlavní vchod.

9.

Dojde-li

10.

Ve všech prostorách tělocvičny je přísně zakáaáno kouření a konzumace omamných látek!

lI.

Žádost o pronájem tělocvičny bude doručena do ředitelny ZŠs dostatečným předstihem před
žádaným termínem.

jakémukoliv poškození majetku školy, má nájemce povinnost tuto skutečnost
okamžitě nahlásit paní E. Beitlové .
k

Všechny osoby se chovají ukázněně a dbají na dodržovánívšech hygienických
bezpečnostních zásad při pobytu v tělocvičně a přilehlých prostorách.

a

Za dodňování a pravidelnou kontrolu všech výše uvedených pravidel plně zodpovídá
nájemce. Zodpovídátéža zavlastní bezpečnost osob při využívánítělocvičny, zaúrazy a jejich

řešení.

Při

nedodrženívýše uvedených podmínek nebude tělocvična danému nájemci příště
pronajata a smlouva můžebýt dána k posouzení vypovězení!

Ostrava-Poruba, 30. srpna 20]9
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Mgr. Hana Petrová, ředitelka ZŠ

