PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY
ÚVODEM
Cílem činnosti tělocvičné jednoty Březník je přispívat k rozvoji tělesných,
mravních i morálních hodnot našich členů, zejména žactva a dorostu. Vytvářet
podmínky pro jejich kladný vztah ke sportu, kolegialitě a soudržnosti.
Pro dosažení těchto cílů a zajištění co možno nejkvalitnějšího prostředí je
nezbytné přistoupit k následujícím zásadám zodpovědně každým cvičencem
samostatně i kolektivně, a dbát o jejich dodržování.

PROVOZNÍ ZÁSADY
1) Cvičební program se řídí dle časového rozvrhu vyvěšeného ve vestibulu
sokolovny. Sestavení časového rozvrhu se řídí těmito prioritami:
 výuka žáků ZŠ Březník
 zájmová činnost oddílů TJ
 kulturní a společenské akce
 zájmová sportovní činnost občanů obce

2) Do tělocvičny má přístup pouze ten cvičenec nebo sportující člen, který je
řádným členem jednoty, a který má zaplacené oddílové příspěvky ve výši
pro jeho cvičební nebo sportovní aktivitu určené. Za dodržování této
povinnosti je odpovědný cvičitel. Dodržování může být kontrolováno
pověřenou osobou z výboru TJ.
3) Vstup do sokolovny je možný jen v přítomnosti cvičitele. Zpravidla 10
minut před zahájením cvičební hodiny.
4) Před vstupem do tělocvičny je každý povinen se přezout do čisté (cvičební,
sportovní) obuvi. Civilní obuv, svršky se ponechávají v šatně.

5) Je zakázána konzumace nápojů a jídla v prostorách určených pro cvičení.
Nápoje a jídlo cvičenci ponechají v šatně, nebo na cvičitelem určeném
místě! V takovém případě cvičitel zodpovídá za čistotu vymezeného

prostoru.
6) Ve všech prostorách sokolovny je zákaz kouření. Místo pro kouření je
vyhrazeno pod přístřeškem před hlavním vchodem.
7) Všichni jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy požární
ochrany a hygienické předpisy.
8) Všichni jsou povinni:
 udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách sokolovny,
 dbát šetrného zacházení s nářadím, vybavením sokolovny a užívat je
pouze v souladu s jejich určením,
 nářadí a náčiní ukládat na místa k tomu určená,
 chovat se tak, abych neohrožoval zdraví své či jiných osob.
9) Cvičitel je povinen upozornit cvičence, či jinou zúčastněnou osobu na
nedodržování těchto zásad a tuto osobu je oprávněn vykázat z prostor
sokolovny.
10)

Cvičiteli

vzniká

výše

uvedená

odpovědnost

od okamžiku

použití

přiděleného čipu pro vstup do sokolovny až do ukončení cvičení a to i
v případě, že čip předal jím pověřené osobě.
11)

Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává

se zájemcem výbor TJ zastoupený předsedou TJ Sokol Březník.
12)

Mimo výše uvedených zásad jsou uživatelé kulturních a soukromých

akcí povinni:
 očistit použité stoly, židle lavice a uložit je na skladovací místa
 uvést nářadí a nářaďovnu do původního stavu

 provést úklid podlahové plochy mokrou cestou
 zkontrolovat uzavření oken
 zkontrolovat uzavření vodovodu
 vypnou osvětlení

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PŘIPOMÍNKY
1) Lékárnička je uložena v šatně, přístup do ní je povolen pouze cvičiteli.
Úrazy vzniklé při cvičení je nutné ihned ošetřit a učinit zápis (čitelný) do
knihy uložené v lékárničce. O události telefonicky informovat výbor TJ.
2) Sokolovna se uzavírá ve 22:00 hod. Za dodržování včasného ukončení
cvičební hodiny zodpovídá vedoucí cvičitel, pořadatel, uživatel. Výjimku lze
dohodnout s výborem jednoty předem. Při nedodržení má správce budovy
za povinnost vypnout osvětlení tělocvičny.
3) Každý cvičitel/uživatel má za povinnost hlásit bezodkladně správci budovy
jakékoliv poškození nářadí, náčiní, osvětlení apod., ke kterému eventuelně
během pobytu jeho kolektivu v tělocvičně či přilehlých prostorách došlo.
4) Výbor jednoty spoléhá na dodržování pokynů zakotvených v tomto
provozním řádu všemi cvičenci, účastníky akcí i návštěvníky sokolovny.
5) Pronájem sokolovny cizím organizacím v mimo cvičební dobu jednoty se
řídí samostatnými smluvními vztahy.
6) Cvičitelům je k dispozici sokolská knihovnička umístěná v klubovně. Její
užívání se řídí zvláštními pravidly.

DŮLEŽITÁ TELEFONÍ ČÍSLA A KONTAKTY
Rychlá záchranná služba

155

Hasiči

150

Policie

158

Správce sokolovny

XXX XXX XXX s. Prokešová

Objednávky prostoru sokolovny

606 153 729 br. Babčan

Změny v rozpisu cvičebních hodin

608 172 754 s. Fábryová

