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   Provozní řád sportovní haly 
 
 
1.  Sportovní hala je přednostně určena pro potřeby ZŠ Bystřice. Mimo dobu školního  

     vyučování je možno sportovní halu využívat k rekreačnímu a soutěžnímu sportování 

     veřejnosti. Užívání haly je možné pouze po předchozí domluvě se správcem haly 

     a uhrazení poplatku za pronájem. 

 

2.  Cenu pronájmu určuje ceník, který je schválený Radou města Bystřice. Případné 

     zapůjčení cvičebního nářadí je možný po domluvě se správcem. Nájemce používá 

     vlastní míče, florbalové hole apod.. V ceně pronájmu haly je zahrnuto 

     využívání šaten, sprch a WC. Klíče od šatny a sprchy obdrží nájemce (vedoucí 

     skupiny). Za osobní věci ponechané v šatně odpovídá nájemce (vedoucí 

     skupiny), který je z tohoto důvodu povinen uzamykat šatnu a také vstup ze šatny 

     do sprch, která je společná vždy pro dvě šatny. Cenné věci je možno uložit do 

     úschovy ke správci haly. 

 

3.  Cvičební plocha haly je plovoucí dřevo-laminát , který je velmi náchylný na 

     mechanické opotřebení. Proto je zakázáno vstupovat do objektu ve venkovní 

     obuvi. K přezutí je vyhrazen prostor bezprostředně za vstupními dveřmi, aby se 

     nečistoty z bot nepřenášely na chodbu a následně na sportovní plochu. 

     Ve sportovní hale je možno používat pouze sálovou obuv, nezanechávající šmouhy na 

     dřevo-laminátovém povrchu. V případě poškození povrchu haly, případně vybavení 

     či zařízení, je nájemce povinen toto nahlásit správci haly a uhradit náklady 

     spojené s opravou. 

 

4.  V celém objektu sportovní haly je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů. 

     Kdo jde případně kouřit ven z haly, je povinen se přezout do venkovní obuvi!  

    Je zakázáno na hrací plochu nosit nápoje a jídlo  (tyto ponechte v šatně nebo ve vestibulu). 

 

5.  Sportovní činnost probíhá na vlastní nebezpečí. Případné zranění hlaste správci 

     haly. 

  

6.  Nájemce je odpovědný za dodržování výše uvedených zásad. V případě zjištění 

     jejich porušování nebude další užívání sportovní haly umožněno. 

 
7.  Schváleno Radou města Bystřice na zasedání dne 1.7.2009 . 
 

 
 
   V Bystřici dne 1.7.2009                                                                     Mgr. Daniel Štěpánek 


