OBEC LIBOUCHEC
403 35 Libouchec 211
PID: DXZH3OP0RLTT
Č.j. : LIB/688/2022

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů
a návštěvníků sportovní haly v Libouchci č. p. 439 (dále jen, „sportovní hala“). Provozovatel
sportovní haly je obec Libouchec, IČ: 00266833, se sídlem Libouchec 211.
I. Účel sportovní haly


Sportovní hala je určena k provozování sportovních činností – fotbal, volejbal,
nohejbal, tenis, ...



Prostor vyhrazený pro stolní tenis je umístěn mimo sportovní halu. Jedná se o
místnost bez vytápění, nutné objednání telefonicky v pracovních dnech v čase od
8:00 do 14:00 hod., a to pouze souběžně s objednávkami na sportovní hale.



V dopoledních hodinách je hala využívána žáky ZŠaMŠ Libouchec k výuce tělesné
výchovy. Ostatním zájemcům je k dispozici v pracovních dnech od 16:00 hod. dle
rezervačního systému. Víkendové a dlouhodobé rezervace jsou možné po dohodě se
správcem sportovní haly.
II. Správa areálu



Veškeré vnitřní prostory spravuje správce určený provozovatelem, zajišťuje
pravidelnou údržbu hrací plochy, čistotu v šatnách, koupelnách a toaletách.



Správce je oprávněn vykázat ze sportovní haly ty uživatele, kteří nedbají pokynů
příslušných zaměstnanců a nedodržují provozní řád.



Správce má právo při porušování provozního řádu nepovolit uživateli další rezervace.



V šatnách SH se doporučuje neponechávat cennosti (mobilní telefony, větší obnosy
peněz, šperky, doklady, atd.) a zde je odkládat! Za případné ztráty nenese
provozovatel zodpovědnost.



Za úrazy způsobené nedbalostí, při užívání objektu, nenese provozovatel
odpovědnost. Lékárnička je k dispozici v nářaďovně. Při použití zdravotnického
materiálu je nutné informovat správce. K vážnému zranění je nutno přivolat lékaře.
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III. Provozní pokyny
Uživatelem nebo návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do areálu sportovní haly.
Osoby mladší patnácti let mohou využívat halu pouze pod dohledem osoby starší osmnácti
let.
Uživatel nebo návštěvník jsou povinni:


uhradit veškeré škody, které byly jejich vinou způsobeny provozovateli;



užívat veškeré zařízení a plochy sportovní haly pouze k účelu, ke kterému jsou
určeny;



vstupovat na plochu sportovní haly v čisté sálové obuvi;



v případě používání vlastního sportovního náčiní, toto musí splňovat bezpečnostní
požadavky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků a poškozovat
sportovní zařízení.



součástí sportovní haly je tribuna, zpřístupňuje se na hromadné akce nebo po
dohodě se správcem haly, je nutné zde udržovat pořádek – odpovídá uživatel;



při využívání nářadí z nářaďovny, vracet vše na původní místo a udržovat pořádek;



šatny jsou určeny pouze pro uživatele (sportovce), ostatním návštěvníkům je vstup
zakázán, všichni uživatelé šaten udržují pořádek a čistotu, šatny (dveře z chodby) je
nutné zamykat;



řídit se pokyny správce a dodržovat veškerá opatření související s užíváním sportovní
haly.

Uživatelům nebo návštěvníkům je zakázáno:


vstupovat s koly, koloběžkami a kolečkovými bruslemi,



vstupovat se psy a jinými zvířaty;



kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách sportovní haly;



nosit jídlo a pití na hrací plochu;



šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a
zábradlí;



poškozovat svévolně vybavení sportovní haly.
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IV. Cenové podmínky, úhrada za poskytování služeb sportovní haly
Ceník služeb poskytovaných sportovní halou je stanoven usnesením č. 33/14RO/2019.
Poskytování služeb
sportovní haly
Spolky a osoby nesídlící v
katastrálním území obce
Libouchec
Místní spolky a fyzické
osoby
Snížená sazba pro děti do
15-ti let a seniory (1hodina
týdně)

Zimní sazba za hod.
01.10.–30.04.

Letní sazba za hod.
od 01.05.–30.09.

700 Kč

500 Kč

450 Kč

350 Kč

250 Kč

250 Kč



Vstup do haly je možný 15–20 min. před zahájením sportovní akce, jinak jen po
dohodě se správcem sportovní haly.



Rezervace po sobě jdoucích zápasů je nutné rezervovat s 30 min. intervalem,
z důvodu omezeného počtu šaten.



Rezervaci v rezervačním systému lze zrušit nejpozději 24 hodin předem. V daný den
pouze telefonicky, ale zároveň je objednavatel povinen zaplatit storno poplatek ve
výši 50% sjednané ceny.

V. Důležitá telefonní čísla
Správce areálu:
Hasiči:
Police ČR:
Zdravotní služba:
Tísňová linka:

722 068 223, 475 222 354
150
158
155
112
VI. Závěrečné ustanovení

Tento provozní řád ruší Provozní řád sportovní haly ze dne 17. 1. 2017.
Provozní řád byl projednán Radou obce Libouchec, dne 7. 3. 2022, č. us. 5/3RO/2022
a nabývá účinnosti dne 8. 3. 2022

Jiří Bolík
Starosta
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