
PROVOZNÍ  ŘÁD  SOKOLOVNY
T.J. Sokol Kerhartice

Provozní řád stanoví pravidla provozu v sokolovně. Obsahuje souhrn pokynů, které upravují organizaci a provoz 
objektu, dodržování pořádku a bezpečnosti. Provozní řád je závazný pro všechny osoby, které se v prostorách objektu 
pohybují.

1. Vstup do sokolovny je  povolen členům T.J.  Sokol  Kerhartice pod vedením pověřeného vedoucího.  Dále pak 
nájemcům, sportovcům, oddílům či sportovním skupinám majícím s T.J. Sokol Kerhartice uzavřenou smlovu o 
nájmu. Účastníci - nečlenové T.J. Sokol Kerhartice provozují svou činnost na vlastní nebezpečí.

2. Provozní  doba  sokolovny  je  určena  rozvrhem.  Termín  mimo  rozvrh  je  možno  dohodnout  se  starostou, 
místostarostou  nebo  jednatelem  T.J.  Sokol  Kerhartice,  nebo  rezervovat  na  webových  stránkách 
www.sokol.kerhartice.com (za podmínek tam uvedených).

3. Všechny osoby v  objektu  jsou  povinny ochraňovat  majetek  T.J.  Sokol  Kerhartice  před  poškozením,  ztrátou, 
zničením  a  zneužitím.  Za  jednotlivé  sportovní  skupiny  odpovídá  vedoucí,  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.

4. Při havárii (poruchy rozvodů energií, požár, apod.) je nuto inhned informovat starostu jednoty.

5. Pověření vedoucí (dle rozpisu) odpovídají za jim svěřené klíče a odpovídají za jejich případné zneužití.

6. Veškeré cennosti se odkládají dle pokynů vedoucích, škody vzniké v důsledku nerspektování způsobu odkládání 
jdou k tíži poškozeného.

7. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy, týkající se sportovních a tělocvičných zařízení 
T.J. Sokol Kerhartice.

8. V celém objektu Sokolovny je přísně zakázáno kouření.

9. Vstup do chodby, šaten a tělocvičny je povolen pouze v čisté a suché obuvi. Není dovoleno převlékat se přímo na 
chodbách nebo sportovním sále. Zakazuje se chodit do sprch v botách nebo si je zde umývat.

10. Do Sokolovny je zakázáno vodit zvířata není dovoleno ukládat jízdní kola, motocykly, kočárky atd

11. Manipulace se světly je povolena pouze pověřenému vedoucímu. Dále je nutné dodržovat všechna úsporná 
energetická opatření, včetně  hospodárného využití teplé a studené vody.

12. Pověřený vedoucí  je  oprávněn připojovat  pouze elektrické spotřebiče,  které  přímo souvisí  se  sportovním, 
případně kulturním vyžitím, T.J.. radiomagnetofon, kompresor, atd.. Není povoleno instalovat jakékoliv ostatní  el. 
spotřebiče T.J.. světla, el. topení atd.

13. V případě úrazu vedoucí - odpovědná osoba zajistí ošetření postižené osoby a nahlásí výboru T.J. Sokol.

V Ústí nad Orlicí 21. května 20012
     Daniel Rössler

           starosta T.J. Sokol Kerhartice
     tel.: 605250046

         e-mail: rossler@vubas.cz

http://www.sokol.kerhartice.com/


Seznam vedoucích - odpovědných osob
(vč. odpovědnosti za svěřené klíče)

Složka  T.J., 
organizace

Jméno a příjmení 
vedoucí-odp.osoba

Jméno a příjmení
zástupce odp. osoby

Podpis  odpovědné 
osoby

Volejbal
FK přípravka
FK ml. žáci
FK muži
Muži - garda
Minižactvo
Žákyně
Ženy
ZŠ Kerhartice
Posádka



Rozvrh hodin 2006 – 2007
Po

10,45 – 11,45
ZŠ 

Kerhartice

16,00 – 17,00
FK přípravka

(Teplý)

17,00 – 
18,30

volejbal
(Duffek)

18,30 -19,30
žákyně

(Horníčková)

19,30 – 20,30
ženy

(Fišerová)

Út
13,30 – 14,30

ZŠ 
Kerhartice

17,00 – 18,00
minižactvo

(Salingerová)

18,00 – 19,30
FK muži
( Váně )

19,30 – 21,00
muži garda
( Horníček )

St
10,00 – 12,35

ZŠ 
Kerhartice

14,30 – 16,30
VÚ 

Kerhartice
( Klimeš )

16,30 – 18,00
FK ml.žáci

( Hanus)

18,00 – 20,00
volejbal

( Duffek, Strnad )

Čt
16,00 – 18,00
FK ÚO ,,B“

( Dočkal, Motl )

18,00 -19,00
žákyně

(Horníčková

19,00 – 20,00
ženy

(Fišerová)

Pá
10,00 – 11,40

ZŠ 
Kerhartice

16,00 – 17,00
FK přípravka

(Teplý)

17,00 – 19,00
FK muži
( Váně )

19,00 – 20,30
muži garda
( Horníček )

So
10,00 – 12,30
FK ÚO ,,B“

( Dočkal, Motl )

14,00 – 17,00
volejbal

( Duffek, Strnad)

19,00 – 21,00
floorball

( Horníček )

Ne
14,00 – 16,00

Sokol
( Pirkl M.)

17,00 – 19,00
volejbal
( Duffek)

ZA DODRŽOVÁNÍ ROZPISU ZODPOVÍDAJÍ CVIČITELÉ A TRENÉŘI

V Kerharticích 5. 5. 2007         Starosta Sokola: Daniel Rössler


