NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Provozovatel Sportovní haly upozorňuje její uživatele, nájemce, diváky a návštěvníky na přísný
ZÁKAZ KOUŘENÍ ve vnitřních prostorech haly!
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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Všichni uživatelé, včetně nájemců, pořadatelů akcí, diváků a návštěvníků jsou povinni respektovat
tento Návštěvní řád v plném rozsahu, přizpůsobit své chování a jednání jeho ustanovením, dbát
a uposlechnout bez výhrad pokynů a nařízení pořadatelů, pracovníků hlídací služby a zástupce provozovatele. Za osoby uživatele vždy zodpovídá odpovědná osoba - trenér, vedoucí mužstva,
pedagogický dozor apod.
Uživatelé, návštěvníci a diváci jsou plně odpovědni za důsledky takového chování a jednání, které
je v rozporu s tímto Návštěvním řádem. Případná porušení Návštěvního řádu Sportovní haly budou
řešena na místě buď pořadatelem akce, nebo zástupcem provozovatele Sportovní haly.
V případě porušení povinností ze strany uživatele nezodpovídá provozovatel Sportovní haly za vzniklé
následky a případné škody.
Uživatelé, diváci, návštěvníci a nájemci jsou povinni dbát příslušných bezpečnostních návěstidel,
zákazů a nařízení a řídit se jimi. Jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru,
případně haváriím.
V prostorách Sportovní haly je přísný zákaz používat otevřený oheň. Dále je zakázáno vnášení a používání pyrotechniky všeho druhu.
V případě vzniku požáru nebo jiné havárie je povinností každého tuto skutečnost bezodkladně nahlásit pracovníkům provozovatele nebo pořadatele akce, vždy pak Hasičskému záchrannému sboru
na číslo 150.
VSTUP DO PROSTOR SPORTOVNÍ HALY
Do vnitřních prostorů Sportovní haly mohou vstupovat pouze osoby (uživatelé), které provozují činnost spojenou s užíváním Sportovní haly a to výhradně v době a čase přiměřeném sjednanému užívání dle platného harmonogramu obsazení Sportovní haly.
Tyto osoby vstupují do vnitřních prostorů Sportovní haly výhradně určeným vchodem – u vrátnice.
Halu, koridor a další služby mohou používat uživatelé na základě akceptované objednávky. Stolní
tenis lze též rezervovat a zakoupit na pokladně plaveckého stadionu.
Oprávnění ke vstupu kontroluje pracovník vrátnice (průkazky – kluby; doklad o zaplacení – rekreační
sport).
Rodiče hráčů žákovských a mládežnických družstev mohou po dobu tréninku jejich družstva vstupovat, jako doprovod, do vnitřních prostor Sportovní haly pouze na základě předložení platné průkazky
k tomuto účelu vydané klubem.
Hráči žákovských a mládežnických družstev klubů a sportovci školních organizací vstupují do vnitřních
prostor Sportovní haly výhradně a pouze v doprovodu odpovědných osob (trenér, vedoucí družstva,
pedagogický dozor). Tyto osoby musí být starší 18 let. Tyto odpovědné osoby uživatele jsou plně zodpovědné za organizovaný příchod a odchod.
Uživatel je vždy povinen nahlásit svůj příchod a odchod na vrátnici.
Pracovníci odborných firem, kteří provádějí ve Sportovní hale opravy, úpravy, instalují reklamy apod.,
jsou povinni nahlásit svůj příchod na vrátnici a vyčkat příchodu osoby provozovatele, která
si pracovníky odborných firem převezme, případně odsouhlasí jejich vstup telefonicky. Bez souhlasu
osoby provozovatele Sportovní haly neumožní pracovník vrátnice těmto osobám vstoupit do vnitřních
prostorů.

III. UŽÍVÁNÍ PROSTOR SPORTOVNÍ HALY A KORIDORU
1. Uživatel je povinen užívat pouze a výhradně prostory pro něj určené, do jiných prostorů není
oprávněn vstupovat.
2. Uživatel je povinen využívat pronajaté prostory pouze v době a v čase, ve kterém má akceptovanou
objednávku.
3. Uživatel je povinen pohybovat se pouze po určených přístupových trasách.
4. Všichni uživatelé a návštěvníci se musí převlékat a přezouvat v šatně. Platí zákaz odkládání věcí mimo
prostory k tomu určené – šatny. Pronajímatel neručí za věci odložené mimo prostory k tomuto
účelu určené.
5. Uživatel je povinen užívat šatnové prostory a sociální zařízení pouze na dobu nezbytně nutnou
k jeho činnosti a to výhradně podle provozovatelem zpracovaného harmonogramu obsazení Sportovní haly. Po této době je uživatel povinen neprodleně vnitřní prostory Sportovní haly opustit.
6. Odpovědná osoba uživatele (trenér, vedoucí družstva, pedagogický dozor) nahlásí příchod pracovníkovi vrátnice a uvede jméno či název uživatele. Pracovník vrátnice ověří, zda je jméno uživatele uvedeno v harmonogramu obsazení Sportovní haly. Pro vydání klíčů od šatnových prostorů je odpovědná
osoba uživatele povinna předložit pracovníkovi vrátnice průkaz totožnosti. Pracovník vrátnice
je povinen zaznamenat jméno odpovědné osoby uživatele a číslo jeho průkazu totožnosti do „Knihy
evidence klíčů“. Následně pracovník vrátnice předá klíč od šatny. Při poškození či ztrátě klíče je nájemce povinen uhradit pokutu za ztrátu či zničení klíče, případně náklady na výměnu zámku
(při ztrátě klíče).
7. Při předání šatny pracovník vrátnice a odpovědná osoba uživatele společně zkontrolují stav předávaných prostorů. Případně zjištěné závady zapíše na místě pracovník vrátnice do „Knihy závad“ a protokolu o předání šaten a podepíše odpovědná osoba uživatele.
8. Při převzetí šatny pracovník vrátnice a odpovědná osoba uživatele společně zkontrolují stav předávaných prostorů stejným způsobem jako při předávání do užívání, včetně záznamu do „Knihy závad“. Při
zjištění poškození v době uživatelem obsazených šatnových prostorů a sociálních zařízení je uživatel
povinen uhradit náklady spojené s jejich odstraněním.
9. Vstup do sportovní haly se povoluje jen ve sportovní obuvi. Tato obuv musí být čistá, bez černé gumy
- hmoty, která zanechává skvrny na ploše haly nebo poškozuje povrch. Při individuálním cvičení
a stolním tenisu odpovídají cvičící za vlastní bezpečnost při pobytu a sportování.

10. Je zakáz opírání se obuví s hřeby o nářadí v koridoru, obložení a čalounění stěn, dveří a vybavení.
11. V prostorech šaten a prostorech pro cvičení a sportování, se nepovoluje konzumace potravin a alkoholických nápojů.
12. Je zakázáno znečišťování vnitřních prostor Sportovní haly (pliváním, odhazováním odpadků mimo
koše apod.)
13. Pří míčových hrách musí být používáno jen čistých míčů a míčů, které nepoškozují obložení haly
(plyšový a líný míč).
14. Tělocvičné nářadí se při přemisťování musí vždy přenášet, je zakázáno jakékoliv posouvání po zemi.
Po použití je uživatel povinen přemístěné nářadí vrátit na původní místo.
15. Úpravy na ploše, lajnování musí být předem domluveno a po skončení akce odstraněno.
16. Jakékoliv poškození nářadí nebo inventáře je povinna používající organizace i osoba nahlásit zástupci
provozovatele haly a vrátnému, který o tomto učiní zápis do knihy závad.
17. Odpovědné osoby nájemce, trenéři a cvičitelé plně zodpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů požární ochrany ve cvičebních hodinách a musí respektovat pokyny zástupce provozovatele či vrátného pověřeného kontrolou či dozorem.
18. Ozvučení a časomíru smí obsluhovat pouze zaškolená osoba. Obsluhu tohoto zařízení si dodává pořadatel zápasu na svůj náklad. Vznikne-li škoda na zařízení neodbornou manipulací, je za škodu zodpovědný nájemce.
19. Je zakázána jakákoli manipulace s osvětlením haly. Osvětlení sportovní haly obsluhuje pouze osoba
určená provozovatelem a náležitě proškolená.
20. Lékárnička pro první pomoc je ve vrátnici sportovní haly.
21. Uživatel, který i přes napomenutí nedodržuje ustanovení Návštěvního řádu Sportovní haly, bude
z objektu Sportovní haly vykázán.
22. Vyzýváme návštěvníky, aby si nebrali do areálu cenné věci a větší obnos peněz.
23. Provozovatel Sportovní haly neodpovídá za úraz či jiné poškození zdraví i majetku návštěvníka, pokud
si toto způsobil vlastní neopatrností nebo porušením Návštěvního řádu Sportovní haly.
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POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A PODOBNÝCH AKCÍ
Pořadatel akcí přebírá na dohodnutou dobu trvání akce do užívání část nebo celý areál Sportovní haly.
Pořadatel musí zajistit při pořádání akce pořadatelskou službu v dostatečném počtu osob podle
velikosti akce.
Odpovědná osoba pořadatele – hlavní pořadatel přebírá v době konání akce plnou zodpovědnost
za užívaný majetek provozovatele Sportovní haly, za chování diváků, za evakuaci diváků v případě
vzniku mimořádné události, za stav únikových cest a příjezdových tras po zásahová vozidla HZS
a zdravotní služby. Dále za dodržování veškerých legislativních nařízení.
Pořadatelská služba pořadatele akce otevírá a zavírá vstupy pro diváky. K tomuto účelu si přebere odpovědná osoba pořadatele akce – hlavní pořadatel potřebné klíče od pracovníka vrátnice oproti podpisu. Po ukončení akce je povinností pořadatelské služby řádně uzamknout všechny dotčené vstupy
a klíče předat zpět pracovníkovi vrátnice.
Povinností pořadatele všech akcí je zajistit, aby počet diváků nepřekročil úředně stanovanou kapacitu
hlediště a celé haly.
Diváci vstupují do vnitřních prostorů Sportovní haly výhradně určenými vchody – přes vestibul a přes
vrátnici. V případně, že diváci využijí vchod u vrátnice, jsou povinni použít přezůvky nebo návleky.
Pořadatel akce je povinen zabezpečit volný prostor pro možný únik osob z jakéhokoliv místa hlediště,
dle platných požárních směrnic Sportovní haly.
Všechny únikové cesty musí být vždy bezpodmínečně volné po celou dobu konání akce.
Pořadatel akce je povinen, pro potřebu bezpečné evakuace a možnosti vedení zásahu jednotek HZS
v době konání akce, organizačně zabezpečit okamžitou možnost otevření všech vstupů areálu Sportovní haly navazující na únikové cesty.
Pořadatel je povinen, při celkové přítomnosti více jak 200 osob, zabezpečit po celou dobu trvání akce
přítomnost řádně proškolené asistenční požární hlídky.
Pořadatel je povinen se seznámit s prostředky hasební techniky umístěnými v prostorách Sportovní
haly.
Platí přísný zákaz opírání nohou o opěradla sedaček na tribuně.
Vstup diváků na hrací plochu je možný jen se souhlasem pořadatele akce, utkání či soutěže, a to vždy
v přezuvkách nebo s návleky.
OSTATNÍ USTANOVENÍ
Je zakázáno vodění jízdních kol a koloběžek do vnitřních prostor Sportovní haly a jejich odkládání
na jiném místě než na místě k tomu určeném (kolostavy).
Provozovatel za odložená kola nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost.
Do vnitřních prostorů Sportovní haly včetně bufetů a restaurace je zakázáno vodit jakákoliv zvířata.
Do vnitřních prostorů Sportovní haly včetně bufetů a restaurace je zakázáno vjíždět na kolečkových
bruslích.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušení Návštěvního řádu neakceptovat objednávky následující k pronájmu prostor Sportovní haly, případně odmítnout vstup do prostor Sportovní haly.

Tento Návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti: březen 2017
Vydal: Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.
Návštěvník zakoupením vstupenky, případně vstupem do prostorů Sportovní haly, souhlasí s tímto návštěvním řádem a je si vědom toho, že porušení Návštěvního řádu je důvod
k vyloučení z návštěvy.

