
TJ Plzeň - Bílá Hora, o.s. – Provozní řád haly a tělocvičny 

� Povinností každého uživatele areálu TJ je řídit se příslušným provozním řádem. 

� Provozní doba v hale a v tělocvičně je obvykle 8-22 hod. Hala a tělocvična slouží pouze ke sportovní a 

rekreační činnosti. Je zde povoleno provozovat pouze činnosti, pro které jsou hala a tělocvična konstrukčně a 

stavebně uzpůsobeny. 

� Uživatelem haly a tělocvičny mohou být členové TJ, nebo nečlenové TJ po dohodě se správcem areálu, nebo 

členem výboru TJ. 

� Rozvrhy obsazení v hale a v tělocvičně jsou zveřejněny na webové prezentaci TJ, případně na nástěnce. 

Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu, šetřit zařízení 

areálu a dbát, aby nedošlo k jeho poškození nebo znečišťování. Nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své, 

nebo jiných uživatelů a ani jinak nesmí omezovat, nebo obtěžovat nejbližší okolí. Sportovní nářadí 

návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků nebo 

poškozovat sportovní zařízení. 

� Vstup na tato sportoviště je povolen pouze v sálové obuvi. Porušení tohoto zákazu je řešeno interním 

nařízením schváleném výborem TJ. Po skončení sportovní nebo rekreační činnosti jsou uživatelé povinni 

uvést sportoviště do původního stavu, uklidit použité nářadí, zavřít okna, případně zhasnout a zamknout. 

� Uživatel areálu je povinen dbát upozornění a pokynů správce areálu a členů výboru TJ. 

� V celém areálu platí zákaz: 

• kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech vnitřních prostorách 

• odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

• vstupu v nevhodné obuvi na sportoviště (kopačky, tretry, boty s podpatkem,  apod.) 

• vstupu do sprch ve „venkovní“ a sportovní obuvi 

• jízdy na kole, nebo na kolečkových bruslích na sportovištích 

• vstupu na sportoviště nezletilých bez doprovodu trenéra, nebo jiné dospělé osoby starší 18-ti let 

• vstupu na sportoviště a jejich používání mimo vyhrazenou provozní dobu 

• přemísťování pevného i mobilního zařízení TJ mimo stanovená místa 

• konzumace alkoholických nápojů a vstupu podnapilým osobám 

• vstupu se zvířaty 

� V případě zjištění jakékoliv závady a nepořádku v areálu je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit 

správci areálu, případně některému členu výboru TJ. V případě poškození majetku TJ bude náhrada škody 

spojená s opravou a navrácením do původního stavu vymáhána na tom, kdo škodu způsobil. 

� Provozování sportovní nebo rekreační činnosti na sportovištích a pobyt v celém areálu TJ je na vlastní 

nebezpečí uživatele. TJ nenese zodpovědnost za případné úrazy. 

�  TJ neručí za majetek a případnou ztrátu předmětů uživatele v celém areálu. 

� Za dodržování provozního řádu zodpovídá u členů TJ vedoucí družstva, v případě nečlenů TJ zodpovědná 

osoba, která si pronájem objednala. 

 

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo člen výboru TJ oprávněn jej z areálu vykázat. 

Nedodržování ustanovení tohoto provozního řádu nebo jiná závažná porušení občanského soužití v souvislosti 
s provozem areálu bude oznámeno Městské policii na telefonu 156, případně Policii ČR na telefonu 158. 

Tento provozní řád byl schválen na schůzi výboru TJ dne 19.3.2009. 


