Provozní řád

/dále PŘ/

Sportcentrum Vysoké Mýto
------------------------------------------------------------------------------------Provozovatel

: Technické služby Vysoké Mýto
IČO 70 888 671 - DIČ CZ70888671

Adresa provozovatele : Průmyslová 168 , 566 01 Vysoké Mýto
Adresa provozovny

: Jiráskova 111 ,Vysoké Mýto 566 01

Telefon provoz

: tel. : 465/420057 – 724/228993

Email

: sportcentrum.vm@seznam.cz

Webové stránky

: www.tsvmyto.cz

Zodpovědná osoba

: Jiří Kovařík - tel.: 465/420264

Areál :
--------------Sportcentrum je otevřeno celoročně a nabízí škálu sportovního vyžití vč.
občerstvení pro zákazníky. Ceníky za pronájem sportovišť jsou vyvěšeny na baru
u obsluhy . Ceníky na občerstvení jsou k dispozici na jednotlivých stolech.
Provozní doba Sportcentra je stálá, ale lze ji měnit dle potřeb a pronájmů - vždy
bude umístěna na vstupních dveřích do zařízení. Provozovatel má právo pozměnit
pracovní dobu dle potřeb v návaznosti na soukromé akce.

Nachází se zde :

V přízemí : jsou umístěny dvě Bowlingové bezšńurové dráhy, dva sguashové
kurty, jeden kurt na Ricochet ,kulečník, občerstvovací bar a posezení pro cca 40
návštěvníků samozřejmě vč. sociální zařízení pro muže a ženy .

V I.patře : se nachazí místnost na stolní tenis , balkony na sledování squoshe,
společenská místnost s kuchyňkou pro cca 40 osob , kotelna a WC.

I.- Provozní pokyny :
1. Vstupem do

Sportcentra

ustanovením tohoto PŘ,

se

každý

návštěvník

dobrovolně

podrobuje

příp. je povinen dodržovat příkazy a nařízení na

výstražných tabulích.
2. Každý návštěvník

je povinen uposlechnout pokynů zaměstnanců Sport –

centra , kteří jsou zodpovědni

za dodržování tohoto řádu , jakož

i za

bezpečnost, čistotu a hygienu ve všech prostorách areálu.

3. Vstup

na sportoviště má návštěvník povolen pouze za úhradu příslušného

poplatku.

Za nevyčerpané

permanentní

vstupné

se peníze nevracejí .

4. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Pobývat v areálu a
používat jeho zařízení mimo provozní dobu a bez určeného dozoru Sport –
centra není dovoleno.
5. Z areálu bude

bez nároku na

vrácení

vstupného vykázán návštěvník ,

který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto PŘ , nebo neuposlechne
pokynů obsluhujícího personálu , př. vedoucího Sportcentra , dále osoba
podnapilá nebo chovající se jiným nepřístojným a příp.rušivým způsobem.
V případě , že

návštěvník na vyzvání neopustí areál, je pracovník tohoto

zařízení povinen rušitele pořádku vyvést , případně požádat

o zakročení

policii ČR.
6. Pro převlékání a ukládání šatstva a očistu jsou k dispozici šatny, vč.soc.
zazemí v přízemí Sportcentra zvlášt pro ženy a muže.
7. Provozovatel neodpovídá za škody , poranění a úrazy , které si způsobili
návštěvnici sami vlastní neopatrností , nebo nedodržováním tohoto PŘ .
8. Předměty nalezené v prostorách Sportcentra odevzdá nálezce obsluhujícímu
personálu.
9. Návštěvníci jsou povinni se chovat způsobem , který neohrožuje
bezpečnost , nebo bezpečnost ostatních návštěvníků. Návštěvníci

jejich

Sport –

centra jsou povinni ve všech prostorách sportovního areálu zachovávat
klid a pořádek.
10. Je zakázáno kouřit ve všech prostorech Sportcentra !!
11. Na každé sportoviště je povolen vstup pouze v předepsané obuvi. Je zde
povoleno používat takovou sportovní obuv, která neznečišťuje případně
nepoškozuje povrch sportovišť.
12. Sportovní potřeby dle nabídky / rakety, míčky a obuv/ si mohou návštěvníci
zapůjčit za poplatek u personálu Sporcentra u obslužního pultu , přičemž
ceník těchto služeb je umístěn tamtéž.
13. Návštěvníci jsou oprávněni užívat přednostně sportoviště na základ před chozí tel. rezervace , ale toto
sportoviště uplynutím

přednostní

právo nedostavením

se na

5 minut od sjednaného termínu zaniká. Rezervace

je možno sjednávat na tel. číslech 465/420057 př.606/619495. Provozovatel
má právo stanovit rezervační poplatky v případě nedostavení se ve sjed naném / rezervovaném/ termínu. Tento poplatek bude požadován při následující sportovní návštěvě Sportcentra.

II. - Provoz občerstvovacího baru :
--------------------------------------------------------------------Je součástí Sportcentra a slouží všem návštěvníkům.Poskytuje se zde zejména
tekuté občerstvení.Občerstvení uživatelům sportovišt i ostatním návštěvníkům
bude poskytováno pouze dle provozní

doby Sportcentra. Návštěvnici jsou

povinni dodržovat tento PŘ.

III. - Zásady osobní hygieny a čistota provozu :

-------------------------------------------------------------------- u obsluhovacího baru je umístěna lékárnička první pomoci
- obsluha poskytuje služby v čistém pracovním oděvu
- obsluha dodržuje zásady osobní hygieny.Při každém znečištění si myje
ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího / př.dezinfekčního /
prostředku
- úklid celého areálu se provádí každý den před zahájením provozu vč.dezinfekce soc.zařízení.Používají se běžné úklidové přípravky např. Chloramín,
Savo,Jar atd. - místnost s občerstvením se denně větrá
- pomůcky a prostředky určené k úklidu jsou uloženy v samostatné
místnosti
-

v celém

Sportcentru jsou umístěny odpadkové koše.Veškerý odpad se

denně vynáší do odpadových nádob za provozovnou . Odvoz tohoto odpadu
zajišťují Technické služby Vysoké Mýto / 1x týdně /

IV. – Zákazy - / V provozovně je zakázáno/ :
---------------------------------------------------------------------

sportování osob viditelně podnapilých

-

nepřiměřeným způsobem rušení klidu sportujících osob

-

vodění a pobyt zvířectva v areálu

-

podávaní alkoholu osobám mladším 18 let a osobám podnapilým

-

kouření

-

nošení a požívání jídla u stolků u bowlingových drah

- vnášení jídel a pití do provozovny bez předchozí domluvy s personálem

Tísňová volání

:

Hasiči HZS Ústí n/O.

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

Městská policie

777/755277

Poruchová volání : Elektrický proud / Energetika / 840850860

Další volání :

Plyn

1239

Voda / Vak Vysoké Mýto /

465 / 424678

Ředitel Technických služeb

602/626878

Vedoucí Sportcentra

603/851614

V. - Závěrečné ustanovení :
--------------------------------------------Porušování tohoto PŘ návštěvníky lze postihnout jako přestupek proti veřejnému
pořádku , případně přečin , nebo trestný čin. Poškozování , nebo rozkrádání
majetku ve Sportcentru je trestné podle předpisů o ochraně majetku a podle
trestních předpisů. Tento PŘ je platný pro všechny návštěvníky Sportcentra .

Zpracoval a za dodržování řádu a jeho kontrolu zodpovídá :

Jiří Kovařík st.
Dne : 1.09.2016

