Provozní řád sokolovny T.J. Sokol Nový Hrádek
Článek 1 - Všeobecná ustanovení
1. Sokolovna T.J. Sokol Nový Hrádek je na základě kolaudačního rozhodnutí určena pro sportovní a
tělovýchovnou činnost. Tomu také odpovídají její parametry. Provozní řád se vztahuje kromě vlastní
budovy i na přilehlé pozemky, s výjimkou sportovních hřišť, pro které platí samostatný provozní řád.
2. Sokolovna může být využívaná také k jiným, zejména kulturním a společenským účelům.
3. Je nutno respektovat povolené parametry, zejména maximální celkovou kapacitu návštěvníků (je
stanovena na 263 osob), protipožární opatření, bezpečností pravidla a dále uvedené zásady užívání,
zamezit zejména poškozování podlah a vybavení.
4. V celé budově sokolovny je zakázáno kouřit. Ke kouření jsou vyčleněny prostory na schodišti před
sokolovnou. Konzumace alkoholu je povolena pouze při společenských akcích, nikoli při provozování
sportovní činnosti.
5. Časový rozpis využívání sokolovny je vyvěšen v šatně, na vývěsce na náměstí a na webových
stránkách T. J.
6. Při zjištění závady nebo poškození vedoucí cvičení neprodleně tuto skutečnost zapíše do knihy závad
umístěné v šatně.
7. Za způsobené škody je zodpovědný uživatel objektu, který je způsobil. Za osoby nezletilé jejich právní
zástupce. Uživatelem se rozumí v případě smluvního vztahu organizace, v ostatní případech
příslušná fyzická osoba.
8. Pro ošetření drobných úrazů je k dispozici lékárnička v šatně. V případě úrazu je nutné provést zápis
do Knihy úrazů, která je k dispozici na stejném místě.
9. Vedoucí cvičení nebo pořadatel akce je zodpovědný za uzamčení veškerých dveří, zavření oken,
kontrolu zda někde nesvítí světlo, případně neteče voda, nebo není zapnutý elektrický spotřebič.
10. Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
11. Běžná provozní doba je od 8:00 do 22:00 hodin. Dohodou je možné sjednat využití v jinou dobu.
12. Použité nářadí a náčiní vracet na své místo.
13. Fotbal je povoleno hrát pouze textilním nebo pěnovým míčem.

Článek 2 - Pravidla pro pořádání akcí v sokolovně
1. Pravidelné akce v sokolovně - při sportovní, tělocvičné, kulturní a společenské činnosti v sokolovně
se jejich aktivní účastníci přezouvají, případně i převlékají do čisté obuvi či oděvů vhodných pro daný
druh činností. K tomuto účelu slouží šatna v předním traktu budovy. Totéž se požaduje od jejich

doprovodu, nebo přihlížejících. Účastníkům, kteří splňují podmínku přezutí, je zpřístupněn celý areál
sokolovny s výjimkou uzamčených místností.
2. Hromadné jednorázové akce v sokolovně - při akcích, kdy se hlavní program (sportovní utkání,
zábava, koncert, ples nebo jiná sportovní, kulturní a společenská akce) odehrává v sále, je
zpřístupněn veřejnosti celý areál sokolovny s výjimkou prostoru pro účinkující, který může být po
předchozí dohodě s pořadateli využit jen pro odložení věcí, nebo převleků účinkujících. Při těchto
hromadných akcích se návštěvníci sokolovny nemusí přezouvat, vždy však jsou povinni si řádně
očistit obuv a nevstupovat do hlavního sálu s obuví zašpiněnou od bláta, ap.
3. Při akcích na hřišti u sokolovny mohou být zpřístupněny pro veřejnost WC v zadní části budovy
s přístupem přes zadní vchod. V tom případě musí pořadatel zajistit uzamčení dveří mezi sálem a
WC. Je také možné zpřístupnit WC přes hlavní vchod a sál. Pak je třeba chránit podlahu před
poškozením a ušpiněním položeným kobercem. Sál nelze využívat k úkrytu veřejnosti před deštěm
apod.
4. Při sportovních akcích na hřišti může být zpřístupněn přední trakt budovy a oblast určená jako
zázemí pro sportovce v zadní části budovy, avšak jen pro sportovce a činovníky aktivní při dané akci.
Vstup do sálu, nebo jiných prostor sokolovny v obuvi, která může způsobit poškození podlah
(kopačky) nebo její znečištění, je zakázán.

Článek 3 – Povinnosti pořadatele kulturní nebo sportovní akce
Za dodržování provozního řádu sokolovny odpovídají pořadatelé akce. Pořadatelé také podle
charakteru a místa konání akce v písemné žádosti upřesní požadavky na její prostorové a jiné
zabezpečení. Výbor T. J. Sokol na základě žádosti stanoví podmínky pro její pořádání.
Pořadatel odpovídá za komplexní zabezpečení akce z hlediska hygienických, zdravotních,
protipožárních, bezpečnostních, traumatologického plánu a jiných obecně závazných předpisů
včetně vyhlášek městyse Nový Hrádek. Souhlas s těmito podmínkami hlavní pořadatel musí potvrdit
podpisem.
Součástí podmínek pořádání akce musí být zejména:
a. Stanovení hlavního pořadatele a dalších členů pořadatelského týmu v dostatečném počtu osob
b. Doba trvání, termíny předání a převzetí sokolovny
c. Upozornění, že pořadatel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou v průběhu akce a po jejím
ukončení až do doby předání objektu a jeho závazek škody uhradit bez ohledu na viníka.
d. Upozornění, že povolení akce nezakládá žádnou odpovědnost T. J. Sokol Nový Hrádek za škody
na majetku, majetku pořadatele, nebo majetku a zdraví třetích osob, které se akce účastní.
e. Hlavní pořadatel též odsouhlasí, že byl seznámen s místy hlavního uzávěru vody a elektřiny,
umístěním hasicích přístrojů, evakuačním plánem a činností v případě neočekávané události
(požár apod.), zejména nutností uvolnění a odemčení únikových východů.
f.

Pořadatel musí zajistit, pokud to charakter akce vyžaduje (zejména zábavy a plesy), požární
hlídku. V součinnosti s požární hlídkou provést zápis do požární knihy.

g. Pořadatel musí na vlastní náklady zajistit úklid a uvedení prostor sokolovny do stavu, v jakém je
převzal, likvidaci vzniklých odpadů, odstranění vzniklých závad a škod po skončení akce.
h. Neuvolní-li pořadatel sokolovnu ve lhůtě stanovené v povolení akce, je povinen zaplatit základní
náhradu za další blokování sokolovny dle platného ceníku.
i.

Pořadatel zajistí vyprání ubrusů a ostatních textilií

Článek 4 - Zvláštní ustanovení pro bezbariérové užívání osob
Hygienické zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí musí být trvalé přístupné. Vstup do
sokolovny je upraven jako bezbariérový. Hygienické zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí bez
ohledu na jejich pohlaví je umístěno vlevo u vchodu na WC. Pro doprovod osob se sníženou
pohyblivostí platí výjimka ze zákazu průchodu přes hlavní sál. Pořadatelé musí umožnit průchod osob
se sníženou pohyblivostí na základě žádosti dotyčné nebo doprovázející soby na nezbytně nutnou
dobu.

Článek 5 – Osoby pověřené správou sokolovny
Osoba (osoby) pověřená správou sokolovny zastupuje vlastníka sokolovny T. J. Sokol Nový
Hrádek, při správě této nemovitosti a celého přilehlého areálu.
Rozdělení zodpovědnosti:
Správce sokolovny dle podepsané smlouvy zodpovídá za správu a údržbu sokolovny a
majetku umístěného v sokolovně, zejména pak za:
- řádné předání a převzetí svěřeného majetku a vybavení uživatelům
- běžný a pravidelný úklid
- doplňování hygienických prostředků na sociálním zařízení
- obsluhu vytápění (přitopení před akcí společenského charakteru)
- sledování stavu a funkčnosti všech instalovaných zařízení
- kontrolu zabezpečení majetku proti vniknutí nepovolaných osob (zavírání oken, zamykání dveří)
- správu knihy závad (článek 1., bod 6).
- kontrolu a podepisování požární knihy

-

Pokladník(ce) nebo hospodář(ka) zodpovídá za:
platby, vystavování dokladů za přijaté platby a jejich následné vyúčtování

-

Jednatel(ka) zodpovídá za:
správu klíčů/čipů a jejich předání jen osobám určeným
správu dokumentů, předpisů a povolení

Článek 7 - Sazebník náhrad za zapůjčení sokolovny
1. Za zapůjčení sokolovny nebo jejich částí vybírá T. J. Sokol Nový Hrádek náhradu, která vyjadřuje
provozní náklady (spotřeba, elektřiny, vody, úklid, dozor, atp.) za dobu zapůjčení. Doba zapůjčení se
uvádí v hodinách nebo ve dnech a počíná běžet od předání do převzetí, nebylo-li v podmínkách

povolení akce stanoveno jinak. Náhradu vybírá osoba pověřená ve výši sazby sjednané s hlavním
pořadatelem akce.
2. Výbor T. J. Sokol, nebo osoba pověřená může vyžádat vratnou kauci uvedenou v příslušném ceníku,
která propadne v případě poškození majetku T. J. Sokol v souvislosti s pořádáním akce, případně
propadne při nesplnění povinností pořadatele uvedených v čl. 3 (povinnosti pořadatele). V případě
předání sokolovny bez závad se kauce vrací pořadateli v plné výši. Pokud bude škoda na majetku
vyšší než je výše kauce, bude tato částka vymáhána po pořadateli bez ohledu na to, kdo ji způsobil.
3. Náhrada za užívání sokolovny je vypočítávána z přímých nákladů, zejména elektřiny, vody, úklidu a
dozoru.
4. Sazby náhrad za užívání sokolovny sou uvedeny v příloze č.1.

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele sokolovny.

Provozní řád schválil T. J. Sokol Nový Hrádek dne 3.1.2022, tímto dnem nabývá účinnosti

.......................................................
Veronika Bohadlová
starostka T.J. Sokol Nový Hrádek

Důležitá telefonní čísla:

Rychlá záchranná služba 150
Hasiči 155
Policie 158

....................................................
Jarmila Drašnarová
jednatelka T.J. Sokol Nový Hrádek

PŘÍLOHA I.
Provozní řád posilovny
1. Za provoz je zodpovědný vedoucí oddílu, případně cvičitel, nebo nájemce posilovny (vždy osoba
starší 18 let).
2. V celém areálu platí zákaz kouření a konzumace alkoholu a jiných omamných látek.
3. V případě, že dojde k poškození, nebo znečištění majetku, je viník povinen zjednat nápravu.
V případě finanční škody se viník zavazuje tuto škodu uhradit.

4.

Cvičení v posilovně je povoleno jen za přítomnosti

nejméně 2 osob, z nichž nejméně

jedna musí být starší 18 let!
5. Do prostoru posilovny je povolen vstup pouze ve sportovním oděvu.
6. Cvičenec používá přiměřenou zátěž. Pokud si není jist svým výkonem, požádá o pomoc. Cvičí
v souladu se zachováním pravidel zdraví a bezpečnosti.
7. Po naložení kotoučů na činky vždy použít uzávěry a řádně dotáhnout šrouby proti sesmeknutí.
8. Při pokládání činek je vždy pokládat, ne pouštět nebo házet.
9. Použité nářadí vracet na své místo, cvičební místo zanechat v původní čistotě.
10. V případě konzumace nápojů neodkládat lahve do pracovního prostoru. Konzumace jídel je
zakázána.
11. Při jakémkoliv problému informovat vedoucího oddílu, nebo osobu pověřenou správou sokolovny.
12. Základní sazba náhrady za návštěvu posilovny pro nečleny T. J. Sokol Nový Hrádek je 50 Kč za
návštěvu nepřesahující 4 hodiny.

