
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY 

 
Provozovatel: Sportovní zařízení města Vlašimi, p. o., 

Na Lukách 1921, 258 01 Vlašim, IC71295127 

 
Provoz a správa sportovní haly 

• Za plynulý provoz sportovní haly odpovídá provozovatel. 

• Hala je v provozu během celého kalendářního roku. 

• Denní provozní doba haly je od 6:00 hod. do 22:00 hod. (může být dle potřeb upravena) 

• Informace o programu včetně rozpisu haly a online rezervace jsou zveřejněny na webových stránkách 

www.sportvlasim.cz 

 

Oprávnění ke vstupu a užívání 

• Vstup osob mladších 15 let je povolen pouze za doprovodu osoby starší 18 let, která za osoby mladší 

15 let přebírá plnou odpovědnost. 

• Vstup do haly v době stanovené provozním řádem je zásadně vymezen rozpisem sportovní haly.  

 

Povinnosti uživatelů 

• Seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej. 

• Střežit a ochraňovat majetek, dodržovat pořádek a kázeň, dodržovat požární a poplachové směrnice. 

• Dodržovat rozpis tréninků. 

• Správně zacházet a správně používat zařízení, jímž je sportovní hala vybavena. Zapůjčené nářadí, 

náčiní a pomůcky vracet na určené místo. 

• Do haly vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou. 

• Provozovateli haly oznámit vzniklé závady a poškození. Popřípadě upozornit na osoby, které poškozují 

zařízení haly nebo opakovaně porušují provozní řád. 

• Po ukončení vymezeného času pro sportovní činnosti neprodleně opustit prostory haly. 

• Za veškeré škody vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návštěvního řádu, odpovídá návštěvník 

nebo vedoucí cvičící skupiny, který je povinen takto vzniklé škody uhradit. 

 

Dodržování bezpečnosti, hygieny a ochrany 

• Zákaz kouření v celém objektu. 

• Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. 

• Zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená. 

• Vstup na hrací plochu pouze ve vhodné sálové obuvi. 

• Zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, sportovní obuv pro venkovní hřiště, tretry. 

• Zákaz manipulace s ostrými předměty. 

• Zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu v prostoru hrací plochy. 

• Zákaz vstupu podnapilým osobám. 

• V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze hrajícím 

a cvičícím osobám. 

• Šatny je možno uzamknout, za případnou ztrátu věcí v prostorách haly, sociálních zařízení a šaten 

neodpovídá provozovatel. 

Důležitá telefonní čísla 
 

Policie ČR                                Hasiči                             Záchranná služba 
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http://www.sportvlasim.cz/

