PROVOZNÍ ŘÁD DĚLNICKÉHO DOMU
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
a)
b)
c)
d)
e)

provozní doba se stanovuje zpravidla na dobu od 8.00 do 22.00 hod.
vstupem do budovy se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto
provozního řádu, protipožárním pokynům a pokynům odpovědných pracovníků
žádosti o pronájem se řeší se správcem Dělnického domu s ohledem na
obsazenost
využívání pronajatých prostor je výhradně na vlastní zodpovědnost nájemce
z budovy bude bez nároku na vrácení nájemného vykázán návštěvník nebo
uživatel, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Provozního řádu
nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se chová jiným
nepřístojným nebo rušivým způsobem. Neopustí li návštěvník budovu na
vyzvání, je pracovník Dělnického domu povinen rušitele pořádku vyvést nebo
požádat o zákrok Městskou policii nebo Policii ČR.

2. POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Návštěvníci jsou povinni :
a)
udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách
b)
pohybovat se ve vlastním zájmu opatrně, zejména na hladkých a mokrých
plochách ( šatny, sprchy, schodiště, atd ), vyvarovat se tak uklouznutí a
případnému úrazu
c)
šetřit veškeré zařízení budovy. Hlásit a hradit škody, které byly
způsobeny v průběhu akce na zařízení budovy nebo na majetku ostatních
návštěvníků
d)
dodržovat stanovenou provozní dobu. Prodlévat v budově nebo používat její
zařízení mimo tuto dobu bez předchozího souhlasu provozovatele není
dovoleno
e)
předávat pronajaté prostory ve stavu, v jakém byly převzaty
3. SPORTOVNÍ ČINNOST
a)
b)
c)

z míčových sportů je povolen pouze badminton, k čemuž slouží 2 kurty ve
velkém sálu
sportovci odkládají šatstvo a osobní věci v přidělené šatně. Za ztrátu těchto
věcí provozovatel neodpovídá
na hrací plochu je povolen vstup výhradně v sálové obuvi, nedělající šmouhy

4. V BUDOVĚ JE ZAKÁZÁNO
a)
b)
c)
d)
e)
f)

chovat se způsobem, který ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních
kouřit, požívat omamné látky
znečišťovat veškeré prostory
vstupovat se psy nebo jinými zvířaty
vstupovat s hořlavinami, výbušninami a zbraněmi
vstupovat s jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1)

2)

poškozování nebo rozkrádání majetku sportovní haly je trestné podle platných
předpisů a zákonů ČR. I jiná porušování provozního řádu mohou být stíhána
podle příslušných trestních předpisů.
tento provozní řád je platný pro všechny návštěvníky, nájemníky a pracovníky
budovy

Provozovatel :
Statutární město Ostrava – Městský obvod Polanka nad Odrou
1. května 1/2A
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

V případě požáru, úrazu, úmyslného poškozování majetku, porušování provozního
řádu se obraťte na :
Městská policie
Správce areálu
p. Kubica
p. Výtisková
Tísňové linky

156
606 044 997
725 083 345
112 – Integrovaný záchranný systém
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba
158 – Policie ČR

V Ostravě – Polance nad Odrou, 1.8.2014

Pavel Bochnia
starosta
Městského obvodu
Polanka nad Odrou

Ivan Kubica
správce sportovní haly

