______________________Městys Vladislav,Vladislav 76,675 01______________________
PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY

1.

Do tělocvičny mají přístup cvičenci pouze za doprovodu cvičitele(vedoucí ,trenér ,osoby starší 18let
zodpovědné za cvičební hodinu)

2. Vstup do tělocvičny je povolen pouze po přezutí do obuvi, která za sebou nezanechává
stopy.
3. Tělocvičné nářadí lze používat na přímý pokyn cvičitele , který je povinen zajistit přiměřenou
bezpečnost a záchranu při cvičení. Před použitím jakéhokoli vybavení tělocvičny musí být
provedena vizuální kontrola stavu zařízení nebo vybavení.
4. Škody v tělocvičně, na nářadí nebo v šatnách a sprchách vzniklé v době cvičení se musí
neprodleně hlásit správci tělocvičny .Cvičební hodina musí být organizována tak, aby na jejím konci
bylo dost času na úklid tělocvičny a k řádnému uložení cvičebního nářadí a náčiní na stanovené
místo do nářaďovny!!!
5. Využívání tělocvičny je stanoveno rozvrhem,který schvaluje rada městyse.
6. Je zakázáno uzlovat lana určená ke šplhání .
7. Cvičitelé jsou povinni při příchodu a odchodu zapsat svoji přítomnost do deníku a zaznamenat
případné zjištěné závady. Budova je střežena zabezpečovacím zařízením.
8. Všichni cvičenci musí rovněž dodržovat stanovený čas cvičení. V šatnách a sprchách udržují
pořádek, šetří teplou vodou.
9. V tělocvičně a je zakázána konzumace jídla a pití. V přilehlých prostorách není povoleno kouření
a konzumace alkoholu.
10. Sálovou kopanou je možno hrát pouze s míči určenými pro sálovou kopanou (zodpovídá cvičitel)!!!
11. V případě opakovaného porušení provozního řádu budou účastníci vykázáni z tělocvičny
a ukončen pronájem.
12. Pronájem tělocvičny - 300 Kč / 60 min. Ceny jsou smluvní.

Provozní řád byl schválen Radou městyse Vladislav č.66 /2018-2022 dne 22.12.2021
Kontakty:
správce tělocvičny Richard Vašíček: mob.704 222 845
majitel a provozovatel městys Vladislav,tel.568 888 107,mob.724 188 704
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