
N Á V Š T Ě V N Í     Ř Á D 
tělocvičny Kotlina v Havlí čkově Brodě  

 
Tento řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků tělocvičny a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. 
 

I.         Využívání tělocvičny 

Do tělocvičny mají přístup osoby pouze se souhlasem správce. Uživatel, nájemce je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbát bezpečnostních 
předpisů a předpisů k ochraně majetku a zdraví. Je povinen dbát upozornění a pokynů obsluhy tělocvičny. 
Vstup je povolen pouze v sálové sportovní obuvi se světlou podrážkou. Je zakázáno používat obuv s černou podrážkou, která zanechává na povrchu stopy.       

      II.            Provoz a správa tělocvičny  

V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení je uživatel, nájemce, povinen tuto závadu neodkladně nahlásit vedoucímu střediska sport.zařízení. 
Uživatelům, nájemcům jsou k dispozici šatny a sociální zařízení v objektu tělocvičny. 
Rezervace pro skupiny je možná u vedoucího střediska popřípadě u zástupce vedoucího. 
Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu neprodleně nahlásit nejpozději 24 hodin předem vedoucímu střediska sport.zař., tel.kontakt je na stránkách 
www.tshb.cz. Pokud tak neučiní a ve smluvený termín se nedostaví, vedoucí střediska využije po 30 minutách rezervaci pro jinou skupinu sportovců popřípadě jednotlivců. 
 Provozovatel neodpovídá za případné ztráty osobních věcí uživatelů, nájemců, sportovců a věci uložené v šatnách. V případě ztráty předmětu je nutné volat policii. 

 Sportovní činnost je nutné ukončit 15 minut před koncem zavírací doby. 

     III.      Uživatelům je zakázáno  

1. vstupovat do tělocvičny se žvýkačkou, osobám podnapilým, příp. pod vlivem návykových látek  
2. kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm 
3. je zakázáno manipulovat s topením, elektrickým a ostatním zařízením 
4. vnášet jakékoliv pyrotechnické materiály 
5. vodit do objektu psy a jiná zvířata 
Za provedený přestupek může být uživatel předán příslušných bezpečnostním orgánům k potrestání. 
 
      IV.         Uživatelé, nájemci jsou povinni 
 
1. chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve sportovních aktivitách  
2. za svévolné poškození, znečištění a ztráty půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit náhradu ve výši nákupní ceny předmětu 
3. úrazy způsobené při sportovní aktivit ě hlásit ihned vedoucímu střediska sport. zařízení, každý úraz se zapíše do Knihy úrazů 
4. vedoucí skupiny je povinen ošetřit  sportovce popřípadě volat záchrannou zdravotnickou službu  
 
 
      V.          Nedodržování  ustanovení  provozního  řádu 
 
Nedodržuje-li uživatel, nájemce tento provozní řád, je obsluha tělocvičny oprávněna jej vykázat. 
Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo porušování občanského soužití v souvislosti s provozem tělocvičny, je obsluha povinna tuto skutečnost sdělit vedoucímu provozu popřípadě městské 
policii nebo PČR.  
Vedoucí střediska sport.zařízení ani provozovatel neodpovídá za úrazy a škody, které jsou způsobeny vlastní nekázní nebo nerespektováním provozního řádu tělocvičny. 

 
   Policie ČR   158 ,     Městská policie 156 
   Záchranná zdravotnická služba   155,     Nemocnice Havlíčkův Brod 569 472 111          Technické služby Havlíčkův Brod 
   Hasiči   150                                        sportovní zařízení 
   Vedoucí sportovního zařízení   569 422 518                                              


