Provozní řád ve sportovní místnosti Odrava
(§ 21 odst. 3 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví)
I.
Údaje o poskytovateli nebo provozovateli

1. Poskytovatelem/provozovatelem je Obec Odrava,Odrava 22, IČO 00572802, odpovědnou
osobou je paní Alžběta Derahová – starostka obce Odrava.
II.
Základní ustanovení
1. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů sportovní místnosti (dále jen
„tělocvičny“), jejich práva a povinnosti.
2. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele tělocvičny a jejího příslušenství a tito jsou
povinni jej dodržovat. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti jejich rodiče.
3. Vstupem do prostoru tělocvičny uživatelé vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto
provozního řádu.
4. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu.
III.
Všeobecná pravidla užívání prostor tělocvičny
1. Provoz tělocvičny je stanoven dle předešlé domluvy s provozovatelem osobně
na obecním úřadu v Odravě, telefonicky na čísle +420 354 597 178 nebo emailem
na ou.odrava@seznam.cz .
2. Tělocvična je vhodná k rekreačnímu sportovnímu využití především pro občany obce
pro kondiční cvičení, jógu, využívání volného času dětí a mládeže a jiné aktivity.
3. Klíče od tělocvičny si může uživatel zapůjčit oproti podpisu na obecním úřadu v Odravě.
4. Ostatní uživatelé tělocvičny si mohou zapůjčit/pronajmout tělocvičnu za 50,- Kč/hodinu.
Objednávku zapůjčení prostoru tělocvičny je možno viz. bod 1, článek III. Všeobecná
pravidla užívání prostor tělocvičny. Nájem za tělocvičnu musí být zaplacen v hotovosti
dle objednaných hodin v rámci jednoho dne předem před zahájením nájmu na obecním
úřadu v Odravě.
5. Za pronajatou tělocvičnu nesou zodpovědnost osoby, se kterými byla sepsána Smlouva
(„Závazná objednávka“) o krátkodobém pronájmu nebo student, který si tělocvičnu zapůjčil
oproti podpisu.
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6. Uživatelé se chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních uživatelů.
7. Veškeré zařízení tělocvičny je dovoleno používat pouze k účelům, k jakým je určeno.
III.
Provozní zásady užívání prostor tělocvičny
1. Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve vhodném sportovním oblečení a čisté sportovní
obuvi. Při zjištění porušení tohoto pokynu je provozovatel oprávněn takové osobě neumožnit
vstup do tělocvičny.
2. Osvětlení tělocvičny zapíná uživatel podle potřeby a vypíná po ukončení.
3. Otevírání oken tělocvičny k větrání provádí uživatel podle potřeby, před odchodem
z tělocvičny je opět uzavře.
4. Po ukončení cvičení uživatel tělocvičnu uzamkne a vrátí klíč na obecní úřad v Odravě.
5. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v tělocvičně pořádek a čistotu.
6. Jakékoliv škody na zařízení tělocvičny a cvičebním náčiní jsou uživatelé povinni nahlásit
na obecním úřadu v Odravě.
7. V případě poškození či ztráty inventáře nebo zařízení tělocvičny je uživatel povinen
způsobenou škodu uhradit.
8. Není dovoleno přenášet inventář či zařízení tělocvičny mimo prostor tělocvičny.
9. V celém prostoru tělocvičny platí zákaz konzumování potravin, kouření, používání
otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze
nealkoholické nápoje v plastových obalech.
10. Všichni uživatelé tělocvičny užívají zařízení tělocvičny na vlastní nebezpečí, přičemž
se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému
užívání.
IV.
Bezpečnostní a hygienické zásady užívání prostor tělocvičny
1. Všichni uživatelé tělocvičny se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel při
cvičení tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví jiných osob.
2. Do tělocvičny chodí uživatelé zdrávi.
3. Do tělocvičny je zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, v případě
problémů bude neprodleně přivolána policie. Osobám pod vlivem alkoholu
nebo jiných omamných látek je vstup do prostoru zakázán.
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4. V tělocvičně je zákaz kouření a konzumace alkoholu a omamných látek.
5. Do tělocvičny je přísný zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. Tento zákaz platí po celém
areálu hřiště.
6. V tělocvičně je zákaz parkování jízdních kol či dětských kočárků.
7. Uživatelům tělocvičny je k dispozici sociální zařízení – WC a umyvadla.
8. V případě úrazu nebo jiného ohrožení zdraví volejte na linku 155 – Zdravotnická záchranná
služba.
9. Lékárnička je umístěna v prostoru tělocvičny a její umístění je řádně vyznačeno.
Její použití je vždy nutno zapsat do bloku k tomu určeném.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Všichni uživatelé tělocvičny jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát na jeho
dodržování.
2. Provozovatel budovy má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou
v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
3. Nedodržování provozního řádu má za následek vykázání uživatele z tělocvičny.
4. Provozní řád pro sportovní místnost v Odravě byl projednán a schválen na zasedání
zastupitelstva obce Odrava Usnesením č. 11/4/2022 ze dne 22.6.2022.
5. Tento provozní řád musí být vyvěšen viditelně při vstupu do tělocvičny. Provozní řád
je v platnosti od 1.7.2022.

Alžběta Derahová
starostka obce

Vladimír Skala
místostarosta obce
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