
 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO SÁLU 
 

Všeobecná ustanovení 

1. Tento provozní řád byl vydán Obcí Jiřetín pod Bukovou, IČO 00832022, se sídlem 
Jiřetín pod Bukovou 103 (dále jen „správce“). 

2. Provozní řád upravuje povinnosti všech osob (dále jen „klienti), které vstoupí  do 
sportovního sálu v kulturním domě v Jiřetíně pod Bukovou. 

3. Každý klient je povinen se  provozním řádem seznámit a jeho ustanovení po dobu 
své přítomnosti ve sportovním sálu bezpodmínečně dodržovat. Za nezletilé děti  
zodpovídá jejich zákonný zástupce. 

 
4. Svým vstupem do prostor sportovního sálu vyjadřuje klient souhlas s provozním 

řádem sportovního sálu a zavazuje se k jeho dodržování. 

5. Osoby mladší 15 let mohou využívat sportovní sál pouze v doprovodu osoby 
zákonného zástupce či jiné osoby, která dosáhla věku alespoň 18 let (dále jen 
„doprovod“). Za osobu mladší 15 let po dobu její přítomnosti v prostorách sálu v 
plném rozsahu odpovídá doprovod. Škody způsobené v prostoru sportovního sálu 
důsledkem chování osoby mladší 15 let je povinen nahradit doprovod. 

 

Pravidla chování ve sportovním sálu  

1. Do prostor sálu je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem 
omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném 
oblečení. Platí zde zákaz kouření, vodění psů a jiných zvířat. 

2. Před vstupem do sportovního sálu je každý klient povinen vyzout venkovní 
obuv. Vstup je povolen jen v čisté a pro daný typ cvičení vhodné sportovní 
obuvi  a ve vhodném sportovním oblečení.  

3. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu odložených věcí.  

4. Klienti jsou odpovědni za dodržování pořádku a hygieny, za ochranu majetku a za 
škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady  jsou klienti 
povinni neprodleně hlásit správci. 

5. Jakékoliv úpravy a přesouvání vybavení a zařízení sportovního sálu  bez 
předchozího souhlasu správce je zakázáno. Klienti užívají zařízení na vlastní 
nebezpečí. 

6. Po skončení sportovní aktivity si každý klient  po sobě uklidí a sportovní nářadí  
uloží na vyhrazené místo.  

V Jiřetíně pod Bukovou dne 19.10.2020 


