P R O V O Z N Í Ř Á D S P O R T O V N Í H A LY
a venkovních sportovišť
TJ SOKOL DĚDICE
1/ kaţdý člen TJ Sokol Dědice vyuţívající halu a venkovní sportoviště musí zaplatit
nejpozději do konce února běţného roku členské příspěvky a pro pouţívání haly navíc
příspěvek na halu tj. na teplo a osvětlení v hale, svému cvičiteli nebo jeho zástupci, který
peníze odevzdá starostovi jednoty proti vydání členských známek. Výše platby je
uveřejněná na webové stránce jednoty: http://tjsokoldedice.cz/, na nástěnce jednoty a
pravidelně jsou také informovaní zástupci jednotlivých oddílů ve výboru jednoty.
2/ příchozí členové jiné tělocvičné jednoty či pouze zájmových skupin mohou vyuţívat
halu nebo venkovní sportoviště po předchozím uhrazení dohodnuté finanční částky popř.
po sepsání a podepsání patřičné dohody. Tyto dohody sepíše a další náleţitosti vyřídí
zpravidla starosta jednoty.
3/ vyuţívání haly je podle sestaveného a odsouhlaseného rozvrhu cvičebních hodin nebo
po konkrétní dohodě podle aktuální situace v hale.
4/ do sportovní části areálu mají zákaz vstupu všichni, tedy i členové TJ, pokud si
nezaplatili členské známky a příspěvek na halu vyjma hodin tělocviku ZŠ, se kterou má
jednota uzavřena řádnou nájemní smlouvu. Do budovy sport. haly nesmějí jízdní kola,
tyto je třeba ponechat ve stojanu na nádvoří anebo uschovat v přístřešku u haly venku k
tomuto účelu zbudovanému. Zákaz vstupu platí také pro vstup se zvířaty.
5/ v hale je zakázáno hrát kopanou s normálními míči na kopanou. Porušení zákazu
můţe vést ke zrušení cvičení inkriminované skupiny, která tento zákaz poruší. Stejně tak
je v hale moţno pouţívat pouze sportovní obuv, která nezanechává po ní stopy na
parketách či obloţení haly. V hale a jejím příslušenství je zakázáno kouření.
6/ před počátkem cvičení cvičitel či vedoucí skupiny uzamkne hlavní vchod a ve vlastním
zájmu také příslušnou šatnu, zapne v případě potřeby osvětlení haly a její vytápění na
ovladači pod prvním topným agregátem vlevo při příchodu do haly.
7/ kaţdý cvičenec či skupina po sobě řádně uklidí pouţité nářadí či pomůcky do
nářaďovny a udrţuje normální pořádek v celém areálu. Vedoucí skupiny nebo jeho
zástupce po skončení cvičení provede patřičný zápis do knihy docházek s případným
dovětkem o úrazu osob, poškození zařízení a pod. Vedoucí skupiny zajistí rovněţ, aby
při cvičení nesvítila zbytečně světla a při odchodu z haly byla zhasnuta všechna světla,
uzamčeny šatny a vstup do haly hlavní chodbou a hlavní vchod, případně branku u
venkovních sportovišť.
8/ po cvičení je moţné vyuţít sprch. Sprchování se platí zakoupením ţetonů pro
sprchovací armatury. Ţetony jsou po dohodě k dispozici u starosty TJ.
9/ kontrolu dodrţování provozního řádu včetně zaplacení finančních příspěvků cvičících
mají starosta, členové výboru TJ. Nedostatky budou řešeny operativně popř.
rozhodnutím schůze výboru TJ.
Kocourek Antonín, starosta TJ

