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Tělocvičná jednota Sokol Osek
338 21 Osek u Rokycan č.p. 10

Provozní řád Sokolovny TJ SOKOL OSEK
I.Všeobecná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky (cvičence) Sokolovny TJ Sokol Osek.
Majitelem a provozovatelem je TJ SOKOL OSEK. Provozovatele zastupuje správce , kterého jmenuje výbor TJ svým rozhodnutím.
Správce odpovídá za řádné provozování Sokolovny v rámci podmínek stanovených tímto provozním řádem.
Všichni návštěvníci (cvičenci) areálu jsou povinni dodržovat tento provozní řád a řídit se pokyny správce a tělocvičnu a prostory
Sokolovny užívat v souladu s provozním řádem. Při užívání je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, neničit zařízení a dbát na
bezpečnost svou i dalších návštěvníků (cvičenců).

TJ nenese odpovědnost za odložené věci.
Při zajišťování pořádku na sportovištích správce hřiště úzce spolupracuje s vedením T.J. (případně policií).
Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a právo vyvozovat z nich ve
spolupráci s výborem příslušná opatření. Členové výboru TJ mají právo kontroly dodržování provozního řádu.
Časový rozvrh užívání areálu sokolovny je vyvěšen na nástěnce v suterénu Sokolovny.
Všechny cvičící složky se musí bezpodmínečně řídit stanoveným časovým rozvrhem.
Sestavení časového rozvrhu se řídí těmito prioritami:
a) sportovní a zájmová činnost TJ Sokol Osek
b) výuka žáků ZŠ a MŠ OSEK
c) kulturní a společenské akce
d) sportovní a zájmová činnost veřejnosti
- Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává se zájemcem správce sokolovny po dohodě s výborem,
případné uzavření písemné smlouvy o pronájmu je v kompetenci výboru.
Provozní doba areálu sokolovny
- Sál sokolovny je určen k celoročnímu provozu dle stanoveného rozpisu.
- Provozní doba je od 8,00 hod. do 21,00 hod.
- Po dohodě s výborem TJ lze sjednat využití i mimo provozní dobu.
- Při užívání prostor sokolovny platí veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení,
požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.
- Důležitá telefonní čísla:
a) Správce: 732638664
b) Policie ČR : 158, 112,
c) Záchranná zdravotní služba: 155, 112,
d) Hasičský záchranný sbor: 150, 112

II.Práva a povinnosti provozovatele
1. Provozovatel, správce, případně osoba jim určená má právo vykázat návštěvníka Sokolovny, jestliže:

2.
3.

• Porušuje tento řád.
• Porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy.
• Poškozuje majetek provozovatele.
• Způsobuje nadměrnou hlučnost.
• Chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům hřiště, případně kolemjdoucím občanům.
Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu po návštěvníkovi, který úmyslně či svou nedbalostí způsobil škodu
v Sokolovně a na jejím zařízení. O výši náhrady rozhoduje výbor TJ. Řešení škody se řídí obecně platnými předpisy.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé návštěvníkovi (cvičenci) nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

III.Práva a povinnosti návštěvníků
Návštěvník má právo užívat v souladu s provozním řádem prostory Sokolovny a jeho vybavení.
Nezletilým je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu dospělého cvičitele nebo vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek
a bezpečnost cvičenců. Vedoucím může být pouze osoba starší 18 let.
Do tělocvičny vstupují všichni cvičenci jen v čisté sálové obuvi se světlou podrážkou. Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny,
umýváren i WC se cvičenci chovají ukázněně, dbají na bezpečnost svou i ostatních sportovců, neničí zařízení objektu.
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Do tělocvičny mají cvičenci povolen přístup pouze na pokyn vedoucího (cvičitele). Cvičenci vstupují do tělocvičny (a šaten) pod
dohledem cvičitele, nesmí bez jeho souhlasu vstupovat do nářaďoven, manipulovat s nářadím, cvičit na jakémkoliv nářadí či používat
sportovní náčiní. Cvičitel před každým cvičením zkontroluje příslušné nářadí.
Zvýšenou čistotu je třeba dodržovat na hygienických zařízeních.
Cvičenci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru a obuvi (nevhodné oblečení a obuv může přivodit úraz).
Cvičenci provádějí v tělocvičně jen úkony stanovené cvičitelem. Dodržují zpětně způsoby a postupy cvičení zadané cvičitelem.
Cvičenci se při cvičení chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních účastníků cvičení.
Cvičenci se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel a pokynů cvičitele.
Nezletilí cvičenci nesmějí opouštět tělocvičnu bez povolení cvičitele. Po celou dobu aktivity bude zajištěno uzamčení šaten.
Cvičenci musí udržovat pořádek v tělocvičně. Nářadí vracejí pod dohledem cvičitele na vyhrazené místo.
Každé i drobné zranění je povinen žák oznámit okamžitě cvičiteli (vedoucímu cvičení, vyučujícímu), který se postará o neprodlené
ošetření zraněného. Úrazy se zapisují do knihy úrazů (nářaďovna).
Zásady první pomocí jsou vyvěšeny u lékárničky.Lékárnička je umístěna v nářaďovně sokolovny.
Po skončení cvičení cvičitel zajistí úklid nářadí na stanovená místa, počká na odchod cvičenců, provede zápis do evidenčního sešitu a
uzamkne celý objekt, pokud hned po jeho skupině nejde cvičit další skupina. Vedoucí odpovídá za uzamknutí veškerých venkovních a
vnitřních dveří, zhasnutí všech světel a kontroly, zda neteče voda na WC či sprchách.
Každou vzniklou škodu nebo zjištěnou závadu hlásí vedoucí cvičení neprodleně správci nebo členu výboru TJ a zapíše jí do evidenčního
sešitu.
Vedoucí jednotlivých cvičení přiblíží svým cvičencům bezpečnostní zásady, ručí za jejich bezpečnost.

Návštěvník je povinen:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Seznámit se s provozním řádem před započetím sportovní činnosti, a zavazuje se řád bezvýhradně dodržovat a dbát pokynů
správce.
Šetřit a chránit prostory i vybavení Sokolovny a každou zjištěnou závadu neprodleně hlásit provozovateli. Při zjištění nepořádku,
nevhodného chování na sportovišti je nutné co nejdříve informovat správce nebo výbor TJ.
Udržovat v čistotě všechny prostory Sokolovny, nezanechávat odpadky, prázdné plastové láhve apod. K likvidaci odpadků slouží
koše. V případě znečištění je povinen uvést vše do původního stavu nebo uhradit náklady na úklid.
Dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy.
Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do Sokolovny, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.
Návštěvník (cvičenec) je povinen se chovat tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob.
Návštěvník (cvičenec) je povinen se chovat tak, aby nepoškodil majetek provozovatele.
Návštěvník (cvičenec) je povinen dodržovat zejména bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, hygienické předpisy a další
podobné obecné předpisy a nařízení.
Návštěvník (cvičenec) nese plnou odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození movitých věcí a zařízení areálu sokolovny, stejně
tak za škody, které sám způsobil nebo byly způsobeny osobami, kterým umožnil přístup do budovy.
Návštěvník (cvičenec) odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou
v sokolovně přítomny v souvislosti s jeho činností a je povinen nahradit vzniklou škodu, případně zajistit opravu na své náklady.
Návštěvník (cvičenec) odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s jeho
činností.

Návštěvníkům je zakázáno:
§
§

§
§

§
§
§
§
§
§

Cvičenci nesmějí používat žádné nářadí a náčiní bez pokynu cvičitele a manipulovat s ním bez pokynu cvičitele.
Cvičencům je zakázáno uzlovat a utahovat lana na šplh. Florbalové branky se sítěmi smějí být použity jen při hraní florbalu!
Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat se sportovním vybavením.
Jakákoliv sportovní činnost je povolena pouze v tělocvičnách (zákaz házení míčů po chodbách). V tělocvičně není povoleno hrát
kopanou.
Platí přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky vytápění.
Dále je zakázáno vynášet z tělocvičny jakékoli cvičební pomůcky, nářadí apod. (např. branky , stojany ).
V celém areálu je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, konzumace alkoholických nápojů, omamných
toxických a psychotropních látek. Přímo do budovy Sokolovny a je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.
Vnášení jídla, pití ve skleněných nádobách (povoleno pouze v uzavřených plastových lahvích). Ustanovení tohoto odstavce neplatí
v případě pořádání společenské akce pro prostor tělocvičny a koridoru.
Vnášet do Sokolovny zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, ostré či zapáchající předměty, skleněné předměty ( láhve apod.).
Zákaz úschovy kol v celém objektu tělocvičny. Do budovy Sokolovny, krom vstupní chodby u severního hlavního vchodu, je
zakázán vjezd veškerých dopravních prostředků včetně jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí a kočárků.

IV. Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád areálu hřiště byl schválen výborem TJ Sokol Osek na výborové schůzi dne 2.září 2009
Provozní řád je pro všechny návštěvníky (cvičence) závazný,
veřejně přístupný a nabývá účinnosti dne 2.září 2009.
Jaroslav Hlůžek
Starosta TJ Sokol Osek

