PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PŘETLAKOVÉ HALY
Provozovatel:
Sportovní zařízení města Vlašimi, p.o.
Na Lukách 1921, 25801 Vlašim
IČ: 71295127

Provozní doba:
Nafukovací hala bude v provozu v termínech dle rozhodnutí provozovatele. Vždy
uvedeno na www.sportvlasim.cz
Možnost pronájmu haly je v těchto časech: Pondělí - Neděle
•
•
•
•
•

08:00 - 23:00 hod.

změna provozní doby je možná pouze po schválení vedením Sportovních zařízení
města Vlašimi, p.o.
výluka z provozu haly při vážné technické poruše, závadě, či z jiných vážných
důvodů bude včas oznámena uživatelům
technická údržba a úklid haly budou prováděny vždy mimo provozní dobu,
nebude-li z důvodu nečekané situace a technické nezpůsobilosti stanoveno jinak
v hale není k dispozici sociální zařízení ani šatna, uživatelé mají k dispozici lavičky
a příslušné zařízení přímo v hale
hala není přizpůsobena pro využívání osob s omezenou schopností pohybu,
přístup do haly není bezbariérový

Provozovatel haly (správce/obsluha) zajišťuje:
•
•
•
•
•
•
•

všeobecný pořádek ve všech prostorách haly
řádnou údržbu veškerého vybavení a příslušenství
periodickou údržbu hrací plochy
zabránění degradace a devastace konstrukcí a materiálů
udržování konstrukce v provozním stavu
pravidelné kontroly a revize zařízení
bezpečnost osob zařízení užívajících péčí o samotné zařízení

Pozn. Správce/obsluha není trvale přítomna v hale, k dispozici je v provozní době
servisní telefon.
Tel.: +420 734 362 056
Důležitá telefonní spojení v případě mimořádných událostí;
Linka tísňového volání
Hasiči
Záchranná služba
Městská policie
Policie ČR

112
150
155
156
158

Pravidla užívání haly:
· každý uživatel si před vstupem do haly řádně očistí svou obuv v prostorách mimo halu
· každý uživatel si před vstupem na hrací plochu vždy nejprve přezuje venkovní obuv
· každý uživatel haly po každém ukončení hry po sobě halu důkladně uklidí
· v případě úrazu, či technické závady je uživatel povinen kontaktovat telefonicky nebo
osobně správce/obsluhu haly
· je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně
· je zakázáno vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky
· je zakázáno házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro
návštěvníky
· je zakázáno odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
· je zakázáno používat sportovní zařízení jinak, než určují sportovní pravidla
· do prostor haly je zakázáno vstupovat osobám podnapilým či pod vlivem
psychotropních látek, osobám nemocným nakažlivou chorobou a osobám
nepřístojně se chovajícím – takové osoby mohou být pracovníky správy a
pořadatelskou službou vykázány ze stadionu
· do prostor haly se zakazuje zajíždět na kolech a dalších jednostopých vozidlech.
Kola je možno na vlastní nebezpečí odkládat do stojanů v prostoru vchodu do
areálu
· do prostor haly je zakázáno vodit psy, případně jiná zvířata
· v prostorách haly je zakázáno používat a odpalovat pyrotechniku
· v prostorách haly je zakázáno sportovat v obuvi poškozující sportovní povrchy,
zejména v kopačkách
· všichni přítomni v hale se musí vyvarovat jednání, které by mohlo způsobit škody na
technickém vybavení haly, případně újmy na zdraví vlastním či jiných. Za vzniklé škody
nesou odpovědnost uživatelé, kteří měli v době vzniku škody halu pronajatou a bude
od nich také vyžadována náhrada škod
· uživatel bere na vědomí, že prostor je monitorován bezpečnostními kamerami.

Pronájmy a rezervace haly
· pronájem haly k různým sportovním a společenským akcím je výhradně v kompetenci
správce a provozovatele haly
· rezervační systém a způsob rezervace a plateb najdete na: www.sportvlasim.cz
v sekci „Tenisový areál“
· rozpis obsazení kurtu sestavuje vždy pouze pověřená osoba na základě předchozích
rezervací dle rezervačního systému, popř. osobní či telefonické domluvy
· ceny za pronájem haly jsou stanoveny provozovatelem a jsou uvedeny na
www.sportvlasim.cz a v rezervačním systému.
Pronájem je možný vždy po celých hodinách

Provozní a návštěvní řád byl schválen provozovatelem s platností od 1.10.2019

