Provozní řád tělocvičny pro nájemce tělocvičny
Tento provozní řád tělocvičny (dále jen řád) schválilo Zastupitelstvo obce Bochoř na svém 24.
zasedání pod číslem Usnesení 24/199/2008. Řád je platný pro provoz a využívání tělocvičny v obci
Bochoř, která je majetkem obce Bochoř. Tělocvična je určena pro sportovní vyžití a pořádání
různých kulturních a společenských akcí.
1. Tělocvičnu využívají nájemci podle přiděleného rozvrhu hodin.
2. Nezletilým je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu dospělého cvičitele nebo
vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost cvičenců. Vedoucí každé
skupiny cvičenců bude uveden na dodatku a seznámení s tímto řádem stvrdí podpisem.
3. Do tělocvičny vstupují všichni cvičenci jen v čisté sálové obuvi se světlou podrážkou
(netýká se společenských a kulturních akcí).
4. Přenosné sportovní zařízení se nesmí posunovat po podlaze, aby nedošlo k jejímu poškození,
ale na místa se stěhuje přenesením, po ukončení cvičení se vrátí na původní místo
5. Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny, umýváren i WC se všichni chovají ukázněně,
dbají na bezpečnost svou i ostatních sportovců, neničí zařízení objektu.
6. Jakákoliv sportovní činnost je povolena pouze v tělocvičně (zákaz házení míčů na chodbě).
7. Po skončení hodiny vedoucí zajistí úklid nářadí na stanovená místa, počká na odchod
cvičenců. Předává tělocvičnu vedoucímu další složky. Správce přebírá a zamyká tělocvičnu
vždy po poslední hodině podle rozvrhu.
8. Při převzetí či vrácení tělocvičny vedoucí upozorní správce na případné závady či škody na
zařízení, které se zapíší do provozní knihy a opatří podpisem odpovědné osoby. Škody
vzniklé nedbalým užíváním uhradí nájemce, který za škodu odpovídá.
9. Zvýšenou čistotu je třeba dodržovat i na hygienických zařízeních.
10. Platí přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky (vytápění, ovládání světel,
větrání tělocvičny…).
11. Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno kouření, donášení jídla a pití.
12. V tělocvičně je povoleno hrát kopanou pouze s míčem na sálovou nebo halovou kopanou.
13. Bočním vchodem lze vstupovat na sál pouze při pořádání kulturních či společenských akcí.
14. Akce pořádané v tělocvičně musí být včas nahlášeny správci, aby nedošlo k tomu, že budou
současně dvě akce v jednom termínu. Též přeložení nebo zrušení pronájmu hlásit u správce
včas.
15. Na dodržování tohoto Provozního řádu dbá správce tělocvičny pan Zdeněk Horák.
16. Nájemce potvrzuje svým podpisem převzetí tohoto řádu a zodpovídá za jeho plnění.

Michna Ivan
starosta Obce Bochoř

V Bochoři 2008-10-20
Příloha:
vedoucí jednotlivých složek
rozvrh hodin v tělocvičně

Dodatek k provoznímu řádu:


Vedoucí jednotlivých cvičících složek:



Rodiče a děti

Kostelníčková Sylva, Horáková Eva

……………………………………………



Předškoláci

Richterová Dagmar, Horáková Eva

………………………………………………



Školačky

Horáková Dana, Kostelníčková Sylva

…………………………………………………



ZdrTV

Horáková Dana

……………………………………………….



Ženy

Zatloukalová Jana, Baďurová Věra

……………………………………………….



Přehazovaná

Horáková Dana, Plíhalová Kateřina

………………………………………………..



Školáci

Horáková Eva, Kostelníček Jaroslav

…………………………………………………



Žáci

Horák Zdeněk,

…………………………………………………



Dorosti

Vodička Petr, Horák Zdeněk ml.

………………………………………………..



Muži

Michna Ivan, Kostelníček Jaroslav

…………………………………………………



Volejbal

Dvořák Jiří,

………………………………………………….



Volejbal

Michna Ivan,

…………………………………………………

Bednaříková , Bednařík J.

……………………………………………….

Ostatní složky:
o

Senioři

o

Základní škola (mimo bod č.7 )

………………………………………………

o

SDH

Němec Jiří,

……………………………………………….

o

Myslivci

Kornel Oldřich,

……………………………………………….

