Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek
Čížová 18, 398 31
Tel:382 279 278, IČO:70986584, email: skola@cizova.cz

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY
1. Uživatel tělocvičny se musí seznámit s provozním řádem. Všichni uživatelé se musí
chovat tak, aby nedošlo k poškození budovy a zařízení.
3. Po vstupu do budovy si každý návštěvník sundá venkovní obuv.
4. Do tělocvičny se smí vstoupit pouze po přezutí do sportovní obuvi. Jedinou vhodnou
obuví pro povrch tělocvičny jsou sportovní boty, boty s bílou podrážkou – bílá guma
nebo taková, která nezanechává na podlaze stopy.
5. Návštěvníci se převlékají v šatně.
6. Hřiště je určeno pro míčové hry (tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal, házená,
košíková, florbal, badminton) a ostatní sportovní aktivity (gymnastika, aerobic a p.)
6. V tělocvičně je zakázáno: vstupovat osobám pod vlivem alkoholický a omamných
látek, kouřit, manipulovat s ohněm, vstupovat se zvířaty, jezdit na kolečkových bruslích,
kolech atd. Konzumovat jídla a nápoje.
7. V tělocvičně se provozují pouze povolené míčové hry nebo sportovní činnosti, při
nichž nedochází k ničení majetku.
8. Není dovoleno přemisťovat házenkářské branky, manipulovat se sítěmi v brankách
nebo je převěšovat. Nářadí se v prostoru tělocvičny nosí, je nepřípustné posunovat jej po
podlaze. Je zakázáno se zavěšovat na konstrukce basketbalových košů a branek. Nářadí
se vrací na stejné místo do nářaďovny.
9. Správce může vykázat uživatele tělocvičny, pokud nedbá jeho pokynů, a to bez
nároku na vrácení vstupného.
9. Návštěvníci nesmí manipulovat s ovládáním topných těles, nesmí samostatně otevírat
okna.
12. Po konci hodiny návštěvníci zkontrolují, zda jsou zavřená okna, zhasnutá světla,
vypnutá voda.
13. Zjištěné závady na zařízení tělocvičny nebo poškození, které bylo právě způsobeno,
hlásí okamžitě správci tělocvičny osobně, telefonicky nebo emailem.
14. Ten kdo, způsobí škodu v tělocvičně nebo nářadí, je povinen škodu uhradit.
15. Za děti do 18 let zodpovídá zákonný zástupce popř. trenér nebo osoba zodpovědná za
pronájem dané hodiny.

Rezervační systém, platba, předání klíčů
1. Každý registrovaný uživatel si musí dopředu tělocvičnu rezervovat na
www.cizova.cz nebo www.zscizova.cz ve složce Rezervace tělocvičny, kde bude
následně otevřena online rezervace.
2. Cena za užívání tělocvičny - 300 Kč/ hodina – platba fakturou na konci
měsíce.
3. Zrušení rezervace je nutné minimálně den předem (u správce na tel. č.
603 572 597), pokud rezervace nebude zrušena, hodina bude účtována do
platby za příslušný měsíc.
4. Při pozdní splatnosti faktury bude návštěvníkovi omezena (popř. zrušena)
možnost rezervovat další hodiny v následujícím měsíci.
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