PROVOZNÍ ŘÁD hřiště s umělou trávou a
beachvolejbalového kurtu
T.J. Sokol Kerhartice
Provozní řád stanoví pravidla provozu hřiště s umělou trávou a beachvolejbalového kurtu. Obsahuje souhrn
pokynů, které upravují organizaci a provoz kurtu, dodržování pořádku a bezpečnosti. Provozní řád je závazný pro
všechny osoby, které se na kurtu a přístupné části sokolovny pohybuje.
1. Vstup na kurt je povolen členům T.J. Sokol Kerhartice pod vedením pověřeného vedoucího. Dále pak
nájemcům (bod.3), sportovcům, oddílům či sportovním skupinám majícím s T.J. Sokol Kerhartice uzavřenou
smlouvou o nájmu, nebo podpisem do návštěvní knihy v hospodě U Kačera stvrdí souhlas s tímto provozním
řádem. Účastníci - nečlenové T.J. Sokol Kerhartice provozují svou činnost na vlastní nebezpečí.
2. Provozní doba kurtu je prioritně určena rozvrhem. Další termíny mimo rozvrh (platí pro nájemce a
další členy T.J. Sokol neuvedení v rozvrhu) je možno dohodnout v hospodě U Kačera zápisem do
návštěvní knihy, nebo registrací na webových stránkách rezervace.kerhartice.com (za podmínek tam
uvedených) a hotovostní úhradou za nájem šaten. Použití hřiště není zpoplatněno.
3. Cena za nájem šatny a sprch je stanovena ve výši 70,- Kč na hodinu, přičemž po 10 hodinách jsou dvě
hodiny zdarma (dle návštěvní knihy). V případě požadavku na sprchování teplou vodou je příplatek 5,Kč na osobu s tím, že je o to nutno předem požádat z důvodu včasného ohřevu vody. Sprchování
studenou vodou je v ceně nájmu. Případné rozsvícení světel požaduje uživatel v hospodě U Kačera s
poplatkem 10,- Kč za hodinu.
4. Každý uživatel kurtu obdrží klíč od bočního vchodu do sokolovny a na hřiště, případně klíč od místnosti
s nářadím. Při vstupu zkontroluje stav a úplnost vybavení, v případě nesrovnalostí okamžitě nahlásí
obsluze hospody U Kačera. Míče na volejbal, nohejbal a tenis vč. raket si musí zajistit uživatel vlastní.
5. Nájemcům a uživatelům kurtů je povolen vstup pouze do prostor chodby a šaten v čisté a suché obuvi.
Není dovoleno převlékat se přímo na chodbách. Zakazuje se chodit do sprch v botách nebo si je zde
umývat. Vstup na kurt je povolen pouze v "hladké", tarfové čisté! obuvi určené pro hřiště s umělou
trávou. Přísný zákaz vstupu v obuvi na fotbal!
6. Zakazuje se na hřištích - bruslení a jízda na kole, kozumace jídel (žvýkaček) a nápojů v prostoru hřiště
(nápoje jako Coca-cola, Kofola zanechávají těžko odstranitelné skvrny). Zákaz kouření v celém areálu!
7. V případě ztráty nářadí na sousední pozemky požádat majitele o vydání, nevstupovat na sousední
pozemky bez souhlasu, ohrožujete tak možnost uzavření hřiště!
8. Po ukončení sportovní aktivity je každý uživatel povinen celý kurt zkontrolovat a případný nepořádek
uklidit. U beachvolejbalového hřiště pak urovná plochu hrablem. Dále vrátit veškeré výše jmenované
nářadí na určené místo. Za případné poškození nebo ztráty odpovídá uživatel a je povinen škodu
uhradit v cenách nového zařízení!
9. Všechny osoby na hřišti a v objektu sokolovny jsou povinny ochraňovat majetek T.J. Sokol Kerhartice před
poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. Za jednotlivé sportovní skupiny odpovídá vedoucí, případně
nájemce, který je povinen zaznamenat do provozního deníku zjištěné, příp. způsobené nedostatky nebo
závady. Dále povinen zajistit řádné uzavření oken, zhasnutí osvětlení, vypnutí elektrických spotřebičů a
uzamčení sokolovny.
10. Při havárii (poruchy rozvodů energií, požár, voda apod.) je nutno ihned informovat starostu jednoty u
nájemců prostřednictvím obsluhy hospody U Kačera.
11. Pověření vedoucí (dle rozpisu) a nájemci odpovídají za jim svěřené klíče a odpovídají za jejich případné
zneužití.
12. T.J. Sokol Kerhartice neodpovídá za odložené věci a cennosti.
13. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy, týkající se sportovních a tělocvičných
zařízení.
14. V celém objektu Sokolovny je přísně zakázáno kouření.
15. Do Sokolovny je zakázáno vodit zvířata, není dovoleno ukládat jízdní kola, motocykly, kočárky atd
16. Uživatelům a nájemcům hřišť není povoleno připojovat jakékoli elektrické spotřebiče.
17. V případě úrazu vedoucí - odpovědná osoba, případně nájemce zajistí ošetření postižené osoby (lékárnička
přístupná na chodbě sokolovny) a nahlásí výboru T.J. Sokol u nájemců prostřednictvím obsluhy hospody U
Kačera - zápisem do návštěvní knihy.
V Ústí nad Orlicí 21. května 2012 s platností do odvolání
Daniel Rössler, T.J. Sokol Kerhartice, tel.: 605250046
e-mail: rossler@vubas.cz, www.kerhartice.com

Telefonní spojení k rezervaci kurtu: každý den mezi 14.00 a 19.00 -776 58 32 32

