Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov, náměstí
Míru 616, příspěvková organizace
Provozní řád sportovní haly
o Před zahájením pronájmu je uživatel povinen určit osobu starší 18 let odpovědnou za
řádné převzetí a předání propůjčeného zařízení a vybavení. Tato je uvedena ve
smlouvě a odpovídá za cvičence, jejich poučení o BOZP a podmínkách pronájmu,
chování a za to, že se pohybují pouze ve vymezených prostorách (tělocvičně, šatně,
přístupových cestách). Při odchodu kontroluje pořádek ve všech užívaných
prostorách, vypnutí elektřiny a uzamčení místností. V případě pronájmu soukromým
osobám bere tuto odpovědnost na sebe osoba, která smlouvu uzavírá.
o Účel pronájmu musí být zřetelný na sportovní aktivity, v jiném případě pouze se
souhlasem ředitele školy.
o Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy při sportu. Veškeré zde
prováděné činnosti jsou provozovány na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese
odpovědnost za vzniklé úrazy. Zdravotnické zabezpečení si zajišťuje uživatel v plném
rozsahu sám. Uživatel je dále povinen dodržovat hygienické předpisy, předpisy pro
ochranu majetku a počínat si tak, aby ke škodám na zdraví ani na majetku
nedocházelo. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé uživateli během užívání
tělocvičny, ať se jedná o škody na zdraví či o škody na majetku. Veškeré tyto je
uživatel povinen hradit z vlastních prostředků. Do tělocvičen je povolen vstup pouze
po přezutí.
o Uživatel zodpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku. Způsobené
škody je uživatel povinen uhradit finančně nebo uvedením do původního stavu.
Veškerý propůjčený majetek a prostory je povinen udržovat v pořádku a po ukončení
činnosti zde je uvést do původního stavu, včetně uklizení tělovýchovného nářadí.
o Uživatel je povinen dodržovat úsporná opatření v odběru energie a vody.
o Po ukončení akce se uživatel zdržuje v prostorách haly jen po dobu nezbytně nutnou
(převlékání, sprchování…).
o Uživatel zajistí, že po dobu trvání akce bude v celém areálu sportovní haly dodržován
zákaz kouření. Také dohlédne na to, že nebude do tělocvičny vstupováno s jídlem a
pitím.
o Uživatel dohlédne na to, aby v malé tělocvičně nebyly otvírány protipožární dveře. Při
turnajích a akcích s přítomností diváků je uživatel povinen jmenovat tříčlennou
požární hlídku.
o V případě odhlášení akce 7 kalendářních dnů předem nebude za pronájem účtováno,
pokud nebude absence omluvena 7 kalendářních dní před jejím zahájením, bude
účtováno 100 % celkových nákladů.

V Kamenickém Šenově dne 1.9.2012
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