PROVOZNÍ A CVI EBNÍ ÁD
T locvi né jednoty SOKOL e kovice

________________________________________________________________________________________________

Úvodní ustanovení :
OS je dobrovolné a nezávislé demokratické sdružení ob an , které plní hlavní programový cíl - rozvoj
t lesných, duchovních a mravních hodnot každého lena v návaznosti na národní tradice minulosti a se
zam ením na budoucnost naší demokratické spole nosti.
Každý len jednoty má mimo jiné právo, používat ve stanoveném rozsahu za ízení a inventá e jednoty, župy i
OS s povinností pe ovat o tento majetek s pé í ádného hospodá e, dbát o jeho hospodárné využívání, chránit
jej proti zneužití, poškozování nebo odcizení. Každý len jednoty vždy a všude dbá sokolské cti a kázn .
(vý atek ze stanov OS)
Základní ustanovení :

1.
Provozní ád se týká obou t locvi en a všech p ilehlých místností budovy sokolovny, šaten, sklad , WC,
umýváren, chodeb, schodiš , kancelá e, h iš a ostatních prostor se sokolskou inností souvisejících. Provozní
ád ur uje práva a povinnosti cvi enc , sportovc , jejich cvi itel a trenér a dalších inovník jednoty.
2.
Ú elem provozního ádu je umožn ní maximálního využití sokolovny ke cvi ení a sportovní p ípadn kulturní
innosti. Užívat sportovních za ízení, prostory sokolovny a h iš v etn inventá e, mohou pouze ti lenové
jednoty, kte í mají zaplaceny pro dané období lenské spolkové známky a oddílové p ísp vky, a to pouze pro
cvi ební, sportovní a kulturní innost s výjimkami dále uvedenými.
3.
asové využívání je dáno cvi ebním rozvrhem, který schvaluje výbor jednoty. Výbor jednoty má dále právo
ud lovat výjimky, stanovovat podmínky a souhlas pro jiné sokolské akce a schvalovat pronájem t etím osobám.
Základní doba provozu sportovních za ízení je denn od 8.00 do 22.00 hod, s výjimkou letních prázdnin tj. v
m sících ervenec-srpen a ostatních školních prázdnin, kdy je provoz omezen. Rozsah a podmínky omezení
stanovuje výbor jednoty.
4.
Každá cvi ební, sportovní i jiná innost m že být provád na pouze pod vedením, výborem jednoty
schváleného cvi itele a trenéra s p íslušnou kvalifikací, nebo i jiného vedoucího, který zodpovídá za celkovou
innost v daném prostoru p i dodržování asového rozvrhu a p ejímá odpov dnost za dodržování po ádku,
provozní bezpe nosti, požárního zajišt ní, pravidel hygieny a zdraví. B hem cvi ení je zakázána konzumace
jídla. Bez t chto uvedených, zodpov dných osob není pobyt v t locvi n nebo na h išti povolen.
5.
Každý úraz musí vedoucí zapsat do sešitu, který je uložen v lékárni ce první pomoci, která je umíst na u
hlavního vchodu do velké t locvi ny tak, že zapíše jméno a p íjmení a datum narození zran ného, popis p í in a
rozsah úrazu, jaká byla poskytnuta pomoc a jména sv dk . V p ípad úrazu poskytuje první pomoc. P i
vážn jším úrazu zavolá rychlou léka skou pomoc a vyrozumí p íbuzné zran ného.
6.
Vstup do t locvi en a na h išt je povolen pouze ve vhodném úboru a isté obuvi. Vedoucí mají právo vylou it
ze cvi ení každého, kdo nemá vhodný cvi ební úbor, istou obuv, nebo je jinak ke cvi ení nezp sobilý.
P ítomnost doprovodu d tí v t locvi n ani na galerii není b hem cvi ení povolena. Cvi enci a sportovci nesmí
nechávat v šatnách žádné cenné p edm ty ani pen žní ástky, za jejichž p ípadnou ztrátu jednota neru í..
7.
Osoby, které se neoprávn n zdržují v šatnách, t locvi nách nebo na h ištích, nejsou leny jednoty ani
nedoprovázejí cvi ící d ti, mohou být požádáni o ov ení totožnosti a p i neod vodn ném pobytu vykázáni.

8.
Hlavní klí e od sokolovny resp. od ostatních objekt a h iš mají, pro pot eby zajišt ní a vedení cvi ebních
hodin, zap j eny p íslušní cvi itelé, trené i, vedoucí, kte í mají povinnost zamezit jejich zneužití; mají zakázáno
tyto klí e zap j ovat nebo p edávat dalším osobám v etn po izování duplikát . Ztrátu klí e je povinností
nahlásit výboru jednoty.
9.
Po ukon ení cvi ení, sportovního tréninku, i utkání, nebo jiné spolkové innosti, poslední cvi itel, trenér nebo
jiný vedoucí zkontroluje stanovené uložení ná adí, ná iní. Dále provede kontrolu vypnutí sv tel v t locvi nách a
všech ostatních užívaných místností a WC. Zodpovídá za uzam ení prostoru. Došlo-li b hem cvi ení k
jakékoliv škod nebo poškození ohlásí to vedoucí ná elníkovi nebo jinému lenu výboru jednoty.
10.
Ve všech objektech jednoty platí zákaz kou ení a konzumace alkoholických nápoj , nebo jiných návykových
látek, s výjimkou výborem jednoty schválených spole enských akcí.
11.
K ádnému p edávání objekt po ukon ení dané cvi ební i jiné doby jsou všichni cvi itelé, trené i a ostatní
vedoucí povinni vést zápisy v provozní knize.
Platí zásada " P edávám v takovém stavu v jakém jsem p evzal" (tzn., že kontrolují celkový stav, úklid v .
uspo ádání ná adí, ná iní, ostatního inventá e apod.) s p ípadným vyzna ením závad a uvedením viníka.
12.
Ke zvýšení zabezpe ení objekt m že výbor jednoty využít spolupráce bezpe nostních agentur p ípadn i
policejních orgán m sta a státu. O p ijatých konkrétních opat eních je povinen informovat všechny inovníky
jednoty a t etí osoby (nájemce).
13.
Všichni lenové jednoty mají povinnost udržovat po ádek a istotu uvnit objekt i v jejich bezprost edním
okolí, dbají na maximální šetrnost a hospodárnost p i používání veškerého spolkového, sokolského majetku.
14.
Výbor jednoty zajiš uje v plném rozsahu provozuschopnost všech sokolských objekt provád ním b žné údržby
a pravidelného základního úklidu.
V souvislosti s provád ním oprav v tšího rozsahu nebo investi ních akcí, stanovuje výbor jednoty p íslušná
technická, asová a organiza ní omezení tohoto provozního a cvi ebního ádu.
15.
Tento provozní ád je závazný pro všechny uživatele prostor ur ených pro t locvi nou, sportovní a kulturní
innost a jeho dodržování kontrolují inovníci výboru jednoty.
Záv re né ustanovení :
Porušení tohoto provozního a cvi ebního ádu lenem jednoty nebo i jinou t etí osobou, bude projednáno ve
výboru jednoty s cílem ov ení a prov ení vzniklých skute ností a p ijetí ú inných opat ení k zamezení jejich
opakování.
Tento provozní a cvi ební ád T.J. SOKOL e kovice byl schválen výborem jednoty dne 14.4.2009 a tímto
dnem nabývá ú innosti.

V Brn dne 14.dubna 2009

Mgr. Jan B a r t o n k, jednatel
Ing. Ji í R ž i k a, starosta
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