Provozní řád sportovního areálu Sokolské koupaliště

I.

Obecné informace

1. Provozovatelem je TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 0057650
2. Zástupce provozovatele (dále jen Správce) je Provozovatelem pověřená osoba, která je
přítomna v areálu a je oprávněna řešit případné připomínky a stížnosti. Tato osoba rovněž
přijímá platby za služby a půjčuje potřebné sportovní pomůcky proti vratné záloze.
3. Návštěvník je jedna osoba nebo skupina osob, která vstupuje do sportovním areálu, či využívá
sportovní areál.
4. Nájemce (také „uživatel“) je osoba, která si na základě smlouvy pronajala hřiště, část či celý
sportovní areál.
5. Provozní řád upravuje podmínky pro provoz, používání a zabezpečení sportovního areálu TJ
Sokol Brno I, Sokolské koupaliště, Hrázní 149, Brno-Kníničky, 635 00.

II.

Provozní podmínky

1. Sportovní areál je možno používat jen k účelům k tomu určeným a jejich provoz je řízen
rezervačním plánem.
2. Nošení nápojů do celého sportovního areálu je povoleno pouze v plastových lahvích/kelímcích.
3. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas. Po celou dobu dbá bezpečnostních
předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů provozovatele
nebo správce.
4. Sportoviště musí být používáno v souladu s tímto provozním řádem. Užívání sportoviště je na
vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv úrazy a škody, které si
návštěvník/nájemce v areálu způsobí. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení
soukromých věcí návštěvníků.
5. V celém sportovním areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování majetku. V
této souvislosti zde platí zákaz pro celý areál:
-

zákaz vnášení a používání skleněných nádob či skleněných, ostrých či jinak
nebezpečných předmětů v celém areálu

-

odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

-

vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem návykových látek

-

kouření v celém areálu mimo místa k tomu určeném

-

rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
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-

vnášet do areálu zbraně, hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré či zapáchající
předměty

-

užívat alkohol, omamné, toxické a psychotropní látky

-

znečišťovat prostory

-

není dovoleno používání sportovišť k jiným činnostem, než jsou určeny

-

přísný zákaz volného pobíhání psů

6. V případě hrubého porušení provozního řádu je správce oprávněn vykázat tuto osobu ze
sportoviště, případně přivolat Policii ČR.
7. Správce je oprávněn odepřít vstup do areálu osobám podnapilým, pod vlivem návykových
látek, ohrožujícím bezpečnost a čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské
zásady.

III.

Povinnosti návštěvníka/nájemce

1. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu.
2. Je zakázáno znečišťovat či poškozovat areál a návštěvník je povinen jakékoliv poškození ihned
hlásit.
3. Návštěvník je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny.
4. Za sportující děti a mládež do 18 let odpovídá osoba, která si sportoviště pronajala a je starší
18 let. Ta je také po celou dobu pronájmu přítomna na sportovišti.
5. Každý je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, neomezovat je ve
sportování, nerušit nadměrným hlukem a ani jiným způsobem nerušit či ohrožovat svým
chováním.
6. Sportoviště smí být používáno ke sportům, ke kterým bylo vybudováno, a to pro plážový
volejbal, plážový tenis či badminton. Provozování jiných sportů je povoleno jen s písemným
souhlasem provozovatele nebo správce.
7. K provozování sportů musí být používáno sportovní nářadí, náčiní, pomůcky, obuv a jiných
prostředků a zároveň přitom jednat takovým způsobem, aby nebyla způsobena škoda na
sportovišti ani ostatním návštěvníkům.
8. Každý nájemce má povinnost hřiště upravit tak, aby byl písek uhrabán a vyšlapaná místa
vyrovnána, dle pokynů na údržbu hřiště a s pomůckami k tomu určenými (hrably). Úpravu
zahájí minimálně 5 minut před koncem hrací doby.
9. Zjistí-li nájemce při příchodu na sportoviště jakékoliv závady, nezačne sportoviště užívat a
ihned je oznámí provozovateli. V případě, že tak neučiní, nese odpovědnost za škody, které
byly způsobeny před nástupem nájemce. Toto může sdělit i telefonicky. V případě nejasností
či sporu nepřevezme nastupující nájemce sportoviště. Tím zůstává zodpovědnost na
posledním nájemci. Každý nájemce nahradí případné škody, které způsobí.
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10. Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržování tohoto provozního řádu,
může mít za následek odepření dalšího pronájmu konkrétní osobě nebo skupině osob.

IV.

Provozní doba sportoviště

1.

Provozní doba sportovního areálu je v období květen – září (viz webové stránky)

- v pracovních dnech od 14-21 hod
- ve dnech volna dle objednání či rezervace nejpozději do 24 hodiny předchozího dne
- provozní doba se může lišit dle individuální domluvy – info na www.sokolak.cz
2. Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí, z důvodu
nevhodných klimatických podmínek, atp. Provozovatel je oprávněn uzavřít na určitou dobu
sportoviště a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.
3. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je
zakázáno.

V.

Rezervace sportoviště
1.

Sportoviště si může pronajmout občan (dále nájemce) starší 18-ti let

2. Sportoviště lze pronajmout dvěma způsoby – formou dlouhodobého a krátkodobého
pronájmu.

Krátkodobé pronájmy jsou jednorázové využití hřiště po předchozím objednání dle volné kapacity:
- pomocí rezervačního systému - http://www.sokolak.cz/pronajmy/kratkodobe/
- osobně u obsluhy v restauraci
- telefonicky na čísle 734 724 828 (Sokolák)
Dlouhodobé pronájmy jsou pravidelné využívání hřiště, uzavírány na základě nájemní smlouvy:
- na emailové adrese: sokolak@tjsokolbrno1.cz,
- na tel. čísle 602 366 656 (PO-PÁ, od 14:00 do 21:00)

VI.

Platný ceník

1. Dle webových stránek www.sokolak.cz
2. Osvobozeno od DPH dle §61 odst. d). Kurty pro plážový volejbal jsou určené pouze pro
sportování, používání sportovišť k jinému účelu není možné.
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VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Provozní řád sportovního areálu TJ Sokol Brno I, Sokolské koupaliště, Brno-Kníničky, 635
00 byl doplněn a schválen na zasedání dne 1.1.2020 a k tomuto dni nabývá účinnosti.
2. Přání, stížnosti a případné dotazy, týkající se provozu mohou návštěvníci písemně uplatnit na
adrese sokolak@tjsokolbrno1.cz
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