PROVOZNÍ ŘÁD - TĚLOCVIČNA LUKOVÁ
Nájemce vždy tělocvičnu předem rezervuje v rezervačním systému na webových stránkách
obce a to na konkrétní den a hodinu. Zrušit rezervaci je možné nejpozději 12 hodin před
zahájením. Vytvořit rezervaci lze nejdříve 90 dní před termínem.
Cena za pronájem tělocvičny je:
- 100,- Kč za hodinu pro obyvatele obce
- 200,- Kč za hodinu pro ostatní nájemce
- ZŠ a MŠ Luková a žáci fotbalového klubu TJ Luková mají pronájem zdarma.
Provozní doba tělocvičny je od 6:00 do 22:00 hodin.
Příchod a odchod vždy hlásí nájemce správci tělocvičny, od kterého si vyzvedne klíče a uhradí
částku za pronájem tělocvičny. Nájemce vždy dbá pokynů správce.
Vstup do tělocvičny a šaten je povolen nejdříve 15 minut před začátkem pronájmu.
Nájemci vstupují do šaten tělocvičny jen v sálové obuvi, přezůvkách nebo bosí. Boty, ve
kterých přišli do tělocvičny, zanechají hned nad schody na čistící zóně (koberci).
Do prostoru tělocvičny vstupují sportovci vždy s doprovodem starším 18 let (dále jen
„vedoucí“), který zkontroluje jejich převlečení a přezutí.
Do tělocvičny vstupuje první vedoucí, sportovci se řídí jeho pokyny. Před započetím činností
vedoucí zběžnou kontrolou zjistí stav tělocvičny a jakoukoli závadu zapíše do knihy závad a
nahlásí ji správci.
Za bezpečnost sportovců během využívání tělocvičny zodpovídají vedoucí, v případě
individuálních uživatelů (bez vedoucího) je každý sám povinen dodržovat provozní řád.
Při využití tělocvičny jsou sportovci povinni dodržovat všechny bezpečnostní zásady nařízení
pro provoz v tělocvičně a používají pouze nářadí a náčiní určené vedoucím.
Sportovci jsou povinni šetřit všechno nářadí, náčiní a vybavení tělocvičny.
Nářadí se v tělocvičně přenáší, netahá se po podlaze a ukládá se na určené místo.
Při odchodu z tělocvičny vedoucí odchází poslední, zkontroluje stav zařízení včetně sociálního
zařízení a sprch, nářadí a náčiní, které užívali a případnou závadu ihned nahlásí správci. Vrátí
správci převzaté klíče od tělocvičny.
Vedoucí rovněž zodpovídá za dodržování provozního řádu tělocvičny třetími osobami
(veřejností, návštěvníky), kteří se s nimi zdržují v prostoru tělocvičny po dobu jejího využívání.
Pít a jíst je povoleno pouze v prostoru tomu určeném (společenská místnost), kouření je
zakázáno v celém objektu!
SPRÁVCE TĚLOCVIČNY:
Stanislav Mikulecký, tel.: 733 662 336

PROVOZOVATEL TĚLOCVIČNY:
Obec Luková, tel.: 465 394 030

