Obec Horšice
Provozní řád sportovní haly v Horšicích (č.p. 59)
1. Sportovní hala (dále jen hala) je přístupná pro veřejnost v době, kdy je pro veřejnost
otevřena hospoda na návsi, nebo po domluvě se správcem haly.
2. Všichni návštěvníci haly jsou povinni se seznámit s provozním řádem.
3. Vstupem do prostoru haly návštěvníci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto
Provozního řádu a zavazují se uposlechnout pokynů správce haly.
4. Vstup do haly je zdarma.
5. Před vstupem do haly musí každý návštěvník zapsat své identifikační údaje a
podepsat se do návštěvní knihy, která je u správce haly.
6. Vstup do haly je povolen pouze v čisté sportovní obuvi. Používání obuvi s černou
(tmavou) podrážkou je výslovně zakázáno a případné trvalé stopy na podlahové
krytině může být vymáháno jako škoda na majetku.
7. Sportovní náčiní je k dispozici k zapůjčení u správce haly. Návštěvníci mohou používat
vlastní vhodné sportovní náčiní.
8. Návštěvníci se chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků.
9. Veškeré vybavení haly je dovoleno používat pouze k účelům, k jakým je určeno.
10. Provozovatel ani správce neodpovídají za úrazy způsobené v hale a za důsledky
porušování pravidel bezpečnosti.
11. Otevírání oken k větrání provádí návštěvník podle potřeby, před odchodem z haly je
opět uzavře.
12. V hale je zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s vytápěním. Toto může
na vyžádání dělat pouze správce haly.
13. Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat v hale pořádek a čistotu.
14. Jakékoliv škody na zařízení a vybavení jsou návštěvníci povinni nahlásit správci.
15. Za děti zodpovídají jejich rodiče. Jak za jejich zdraví, tak za případnou škodu, kterou
by způsobily.
16. V celém objektu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
17. V případě konání akce v prostorách haly, může po odsouhlasení obcí pořadatel
upravit tento provozní řád na dobu konání dané akce.
18. Tento provozní řád musí být vyvěšen viditelně u vstupu do haly.
19. Tento provozní řád vstupuje v účinnost dne 19. dubna 2019.
20. Správcem haly je: Hau Nguyen Dang (Martin)
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