Platná verze 1.10.2010

Provozní řád
sportovního areálu "Loděnice Zbraslav"
U loděnice 966, 156 00 Praha Zbraslav
I. Obecná ustanovení
1.
Sportovní areál Loděnice Zbraslav (dále jen areál) a jeho sportovní vybavení slouží zejména
pro trénink, rekreační sport a další aktivity členů SPORT Zbraslav, z. s. (dále jen SZ).
2.
V rámci hospodářské činnosti SZ může být dále v areálu provozována výrobní činnost a
poskytovány služby, a to jak vlastním SZ, tak druhými osobami na základě zvláštních smluv.
3.
Všichni uživatelé areálu (členové SZ, nájemci prostor a zařízení v areálu, jejich zákazníci a
ostatní návštěvníci) jsou povinni řídit se tímto provozním řádem a dodržovat požární a bezpečnostní
předpisy.
4.
SZ.

Dodržování provozního řádu kontroluje průběžně správce areálu a příležitostně členové výboru

5.
Porušení provozního řádu ze strany členů SZ je kvalifikováno jako neplnění členských
povinností, ze strany nájemců prostor a zařízení areálu a jejich zákazníků jako neplnění podmínek
nájemní smlouvy.
II. Vstup a vjezd do areálu
6.
Vstup do areálu je umožněn členům SZ denně v době provozu jednotlivých zařízení. Mimo tuto
dobu musí návštěvu areálu dohodnout předem se správcem. V případě záporného stanoviska správce
se členové mohou obrátit přímo na výbor SZ, případně jednotlivé členy výboru SZ. Členové výboru SZ
a další osoby výborem pověřené mají vstup do areálu časově neomezený.
7.
Osoby, které mají smluvně zajištěný nájem prostor nebo zařízení v areálu mají vstup povolen
v rozsahu daném příslušnou nájemní smlouvou.
8.
Ubytovaní hosté, zákazníci a ostatní návštěvníci mají povolen vstup pouze do prostor a zařízení
určených veřejnosti a jen v provozní době jednotlivých zařízení. Ubytovaní hosté se mohou mimo
provozní hodiny jednotlivých zařízení zdržovat pouze ve smluvně pronajatých prostorách nájemcem
ubytovny.
9.
Nájemci a provozovatelé jednotlivých zařízení areálu zodpovídají za chování svých návštěvníků
a zákazníků a za jejich pohyb v určených prostorách a zařízeních. Rovněž nesou zodpovědnost za
škody způsobené svými návštěvníky a zákazníky na majetku SZ.
Vjezd do areálu je povolen:
a) Vozidlům ve vlastnictví SZ.
b) Vozidlům členů SZ za účelem naložení nebo složení nákladu a přivezení nebo odvezení vleku.
c) Vozidlům o hmotnosti do 5t v souvislosti s činností nájemců prostor v areálu v rozsahu
stanoveném nájemní smlouvou.
V ostatních případech je vjezd povolen pouze s předchozím souhlasem výboru SZ. Souhlas výboru SZ
je rovněž potřebný pro povolení dlouhodobého (déle jak 48 hod) parkování vozidel v areálu.
10.

11.
V areálu se vozidla smějí pohybovat pouze po zpevněných komunikacích. Při vjezdu a výjezdu
vozidel v souvislosti s činností nájemců je za uzamčení vjezdových vrat zodpovědný nájemce.
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12.
Volný pohyb psů a ostatních zvířat je v areálu loděnice zakázán. Do budovy loděnice je přístup
psů a ostatních zvířat zakázán. Výjimku může udělit pouze výbor SZ.
III. Provoz jednotlivých zařízení
13.
Návštěvníci areálu (členové i nečlenové SZ) mohou pro účely k tomu určené využívat
tělocvičnu, šatny a soc. zařízení, hřiště na nohejbal, hřiště na tenis a ostatní venkovní zařízení.
14.
SZ.

Podmínky provozu a provozní dobu jednotlivých zařízení má právo stanovit a měnit pouze výbor

15.
Ceník úhrad a poplatků za využívání zařízení areálu, mimo pronajatých prostor, vydává a
schvaluje výbor SZ. Tam kde mají bezplatný přístup pouze členové SZ, kteří mají pro daný rok uhrazeny
členské příspěvky, jsou tuto skutečnost povinni prokázat správci stvrzenkou o zaplacení členského
příspěvku.
16.
V objektu a v areálu loděnice je kouření zakázáno bez výjimky. Správce nebo člen výkonného
výboru je oprávněn za toto porušení vykázat dotyčného z areálu loděnice. Porušení tohoto zákazu
může být důvodem k ukončení nájemní smlouvy.
17.

Tělocvična
a) Tělocvična je v provozu denně v době od 8:00 hod do 21:30 hod. Provoz mimo tuto dobu je
možný pouze se souhlasem výboru SZ. Obsazení tělocvičny se řídí časovým rozvrhem, který
pro zimní a letní období zpracuje výbor SZ. Mimo časový rozvrh lze tělocvičnu využívat
v provozní době po předchozí domluvě se správcem loděnice.
b) Vstup do tělocvičny je povolen členům klubu a dále osobám, kterým byla tělocvična smluvně
pronajata nebo mají zájem jí krátkodobě individuálně využívat. Děti do 15 let mají povolen vstup
pouze v doprovodu trenéra nebo jiné dospělé osoby.
c) Vstup do tělocvičny je povolen pouze po přezutí. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v
tělocvičně pořádek, neničit zařízení a vybavení a případné závady nahlásit správci loděnice.
d) Členové SZ, kteří mají pro daný rok uhrazeny členské příspěvky mají do tělocvičny vstup
zdarma. Ostatní uživatelé mohou tělocvičnu využívat pouze za úhradu. V případě individuálního
využití nebo příležitostného pronájmu celé tělocvičny je úhrada splatná při odevzdání klíče
správci. Při dlouhodobém pronájmu celé tělocvičny je úhrada provedena na základě dohody.
e) Klíč od tělocvičny, resp. šaten vydává oprávněným osobám správce. Oprávněná osoba stvrdí
převzetí klíče svým podpisem. Po skončení činnosti v tělocvičně je oprávněná osoba povinna
uvést tělocvičnu do původního stavu, zavřít okna a dveře na balkon, zhasnout a zamknout
vstupní dveře. Klíč vrátí správci, který převzetí klíče potvrdí svým podpisem.
f) Nájemci a provozovatelé tělocvičny plně zodpovídají za chování svých návštěvníků a za jejich
pohyb v prostorách tělocvičny, budovy a areálu SZ. Rovněž nesou zodpovědnost za škody
způsobené svými návštěvníky na vybavení tělocvičny způsobené jejich užíváním
g) SZ nenese žádnou zodpovědnost za zranění způsobené návštěvníkům tělocvičny, kteří nejsou
členy SZ a jsou zde v přítomnosti nájemce nebo jím pověřené osoby

19.
Šatny a sociální zařízení
Šatny a sociální zařízení jsou v provozu v době provozu jednotlivých zařízení v areálu.
20.

Hřiště na nohejbal
a) Hřiště na nohejbal je v provozu denně v době od 8.30 do 21.30 hod. Obsazení hřiště se řídí
časovým rozvrhem, který zpracuje výbor SZ. V době nespecifikované tímto rozvrhem mohou
hřiště využívat individuálně členové SZ a dále osoby, kterým bylo hřiště smluvně pronajato
nebo mají zájem jej krátkodobě individuálně využívat.
b) Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné obuvi pro antukový povrch.
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c) Před vstupem na hřiště jsou uživatelé povinni se zapsat do rozvrhu obsazení hřiště u správce
loděnice. Při zapsání do rozvrhu obsazení hřiště hráči převezmou klíče od sítě a nářadí na
údržbu hřiště (míč není zapůjčován), které je uloženo v zamčené drátěnce v kóji č.3. Klíče
hráči odevzdají po ukončení hry správci, který převzetí klíčů potvrdí svým podpisem.
d) Hráči jsou povinni udržovat antukový povrch a vybavení hřiště v řádném stavu, tj. před
zahájením hry (případně i během hry) pokropit povrch je-li suchý. Po ukončení hry zamést
povrch, uklidit síť a nářadí. Po ukončení kropení hřiště je uživatel povinen urovnat hadici na
beton v prostoru kohout-betonový odtokový žlab.
e) Členové SZ, kteří mají pro daný rok zaplacené členské příspěvky mají vstup na hřiště
zdarma. Ostatní uživatelé mohou hřiště využívat pouze za úhradu. V případě jednorázového
pronájmu je úhrada splatná při odevzdání klíče správci. Při dlouhodobém pronájmu je úhrada
provedena na základě dohody.
f) Případné závady na hřišti a vybavení hráči nahlásí správci hřiště.
21.
a)

b)
c)

d)

e)

f)

Hřiště na tenis
Hřiště na tenis je v provozu denně v době od 8.30 do 21.30 hod. Obsazení hřiště se řídí
časovým rozvrhem, který zpracuje výbor SZ. V době nespecifikované tímto rozvrhem mohou
hřiště využívat individuálně členové SZ a dále osoby, kterým bylo hřiště smluvně pronajato
nebo mají zájem jej krátkodobě individuálně využívat.
Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné obuvi pro antukový povrch.
Před vstupem na hřiště jsou uživatelé povinni se zapsat do rozvrhu obsazení hřiště u správce
loděnice. Při zapsání do rozvrhu obsazení hřiště hráči převezmou klíče, které odevzdají po
ukončení hry správci. Ten převzetí klíčů potvrdí svým podpisem.
Hráči jsou povinni udržovat antukový povrch a vybavení hřiště v řádném stavu, tj. před
zahájením hry (případně i během hry) pokropit povrch je-li suchý. Po ukončení hry zamést
povrch, uklidit síť a nářadí. Po ukončení kropení hřiště je uživatel povinen urovnat hadici na
beton v prostoru kohout-betonový odtokový žlab.
Členové SZ, kteří mají pro daný rok zaplacené členské příspěvky mají vstup na hřiště
zdarma. Ostatní uživatelé mohou hřiště využívat pouze za úhradu. V případě jednorázového
pronájmu je úhrada splatná při odevzdání klíče správci. Při dlouhodobém pronájmu je úhrada
provedena na základě dohody.
Případné závady na hřišti a vybavení hráči nahlásí správci hřiště.

22.
Sklady lodí
Do skladů lodí (kóje č.1 a venkovní loděnice) mají přístup pouze členové SZ a nájemci v rozsahu daném
příslušnou nájemní smlouvou. Klíče od skladu lodí vydává správce. Oprávněná osoba stvrdí převzetí
klíče svým podpisem. Po opuštění skladu lodí zamkne všechny dveře a klíč vrátí správci, který převzetí
klíče potvrdí svým podpisem.
23.

Provoz jednotlivých zařízení areálu může být dále upraven zvláštními předpisy.
IV. Užívání sportovního a jiného vybavení

24.
Členové SZ jsou povinni hlásit správci areálu, případně jiné osobě určené výborem SZ veškerý
pohyb inventáře SZ (lodí, vleků a pod.) včetně vlastního, uskladněného v areálu. Toto se týká i cizích
osob v případě vypůjčení inventáře od SZ nebo soukromých osob.
V. Závěrečná ustanovení
25.

Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem 1.10.2010.

Provozní řád vydal Výbor SPORT Zbraslav, z. s.
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výbor SPORT Zbraslav, z.s.

Ve Zbraslavi dne 1.10.2010
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