Město Borohrádek vydává tento
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Čl. 1 - Základní ustanovení
Vlastníkem a provozovatelem budovy sokolovny čp. 323 na pozemku parc. č. st. 426, vše v k.ú.
Borohrádek (dále jen „sokolovna“) je Město Borohrádek (dále jen „provozovatel“).
Správu a údržbu sokolovny dále zajišťuje provozovatelem určený správce.
Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců sokolovny a jejich
práva a povinnosti.
Porušením tohoto provozního řádu je důvodem pracovního postihu u zaměstnanců, a zákazem
vstupu uživatelů a návštěvníků.
Sokolovna slouží zejména pro sportovní činnost sportovních oddílů a veřejnosti dále pro kulturní a
společenské akce.

Čl. 2 - Provozní doba
Provozní doba sokolovny je stanovena tímto provozním řádem. Tuto lze případně upravit dle
předem naplánovaných sportovních či společenských akcí po předchozím schválení
provozovatelem.
Časové využívání sokolovny pro uživatele je dáno naplánovaným rozpisem.
Požadavky jednotlivých oddílů na využití sokolovny pro pravidelné tréninky pro účely sestavení
rozpisu se předkládají oprávněným osobám (správce, sportovní komise) v dostatečném předstihu
před zahájením sezóny.
Rezervace sokolovny se provádějí osobně či telefonicky u správce sokolovny, jeho zástupce,
případně elektronicky na webových stránkách města Borohrádek (www.mestoborohradek.cz)
v sekci „Rezervace sportovišť“.
a) V pracovních dnech (pondělí až pátek) je možné elektronickou rezervaci konkrétního sportoviště
provést nejpozději 24 h před vybranou hodinou rezervace.
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b) Rezervaci na sobotu a neděli je možné provést nejpozději v pátek, který víkendu předchází.
c) V případech nedodržení lhůt uvedených pod písm. a) a b) je možno sportoviště rezervovat pouze
na základě předchozí osobní či telefonické dohody se správcem sportovišť, případně s jeho
oficiálně jmenovaným zástupcem. Kontakt na správce a jeho zástupce je uveden na webových
stránkách města Borohrádek.
Pokud uživatel nezruší naplánovanou sportovní, kulturní či společenskou akci nebo trénink
v dostatečném předstihu dle smluvního ujednání, mohou být rezervované hodiny uživateli účtovány
v plném rozsahu.
Pro případ předem známých akcí, popřípadě plánované údržby má provozovatel právo rezervované
hodiny zrušit. Toto je provozovatel povinen včas oznámit uživateli.

Čl. 3 - Oprávněnost vstupu
Nezletilé osoby mají vstup do sokolovny povolen jen za přítomnosti trenéra nebo jiné plnoleté
osoby, která za ně plně zodpovídá.
Do sokolovny je zakázaný vstup:
a) osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek
b) osobám, které jsou v karanténě pro výskyt infekce
Ze sokolovny bude bez nároku na vrácení zaplaceného poplatku vykázán každý návštěvník nebo
uživatel, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto provozního řádu. K vykázání je oprávněn
správce nebo jiná osoba pověřená provozovatelem nebo pořadatelem.
Ze sokolovny bude neprodleně vykázán ten, kdo požívá alkoholické nápoje nebo omamné látky,
chová se nevhodným nebo rušivým způsobem a porušuje zákaz kouření ve všech prostorech
sokolovny.
Vstup osob při hromadných sportovních, kulturních a společenských akcích je možný za asistence
pořadatelské služby, která zajistí pohyb osob ve vymezených prostorách.

Čl. 4 - Pokyny pro uživatele a návštěvníky sokolovny
Za účelem sportovního využití sokolovny je každý návštěvník povinen do sokolovny vcházet pouze
zadním vchodem, který je opatřen signalizačním zvonkem. Jiný vstup do sokolovny, tj. zejména
předním vchodem přes restauraci, je zcela zakázán. Se souhlasem správce nebo provozovatele
mohou diváci (nikoliv sportovci) vstoupit pouze na balkon sokolovny jejím předním vchodem.
Během sportovní činnosti jsou sportovci a návštěvníci povinni zajistit uzavření zadního vchodu.
Příchod nového návštěvníka bude pak uskutečněn na základě signalizace zvonku umístěného u dveří
zadního vchodu.
Na palubovku (hrací plochu) velkého sálu a do malého sálu je možný vstup pouze ve vhodné
sportovní obuvi, do které se návštěvník přezuje po vstupu do budovy sokolovny. Zakazuje se vstup
na palubovku ve venkovní obuvi.
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Diváci jsou oprávněni sportovní aktivity v sokolovně sledovat pouze z balkonu, a to příchodem přes
přední vstup přes restauraci. Vstup na hrací plochu velkého sálu jim bude umožněn pouze po přezutí
venkovní obuvi.
Sportovní činnost je možné provozovat pouze v určených prostorách tělocvičen a na hrací ploše
(palubovce) sokolovny. Návštěvníci a uživatelé sokolovny mohou v sokolovně provádět pouze
takovou sportovní činnost, která je provozovatelem nebo správcem schválena
Za činnost jednotlivce nebo sportovního skupiny (družstva) v sokolovně plně odpovídá uživatel,
trenér, či jiná odpovědná osoba.
Každý uživatel a návštěvník sokolovny je povinen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

udržovat čistotu a pořádek ve všech užívaných prostorách sokolovny
chránit a šetřit veškeré zařízení sokolovny
předat užívané prostory a zařízení sokolovny ve stavu, ve kterém je převzal,
uhradit škody, které byly prokazatelně jeho vinou způsobeny na zařízení nebo majetku
ostatních návštěvníků
dodržovat stanovenou provozní dobu
zůstávat v sokolovně a používat její zařízení jen ve stanovenou dobu. Mimo tuto určenou
dobu není bez předchozího souhlasu provozovatele nebo správce užívání dovoleno
do prostoru tělocvičny na hrací plochu vstupovat pouze po přezutí
používat sportovní nebo domácí obuv, popřípadě vlastní návleky
nepoužívat boty s podrážkou znečišťující povrch hrací plochy sokolovny
odkládat oblečení a osobní věci v šatně. Za ztrátu či poškození těchto věcí provozovatel
neodpovídá
nemanipulovat s technickým vybavením sokolovny (např. osvětlení, topení), k tomuto je
oprávněn pouze správce nebo osoba pověřená provozovatelem
nekonzumovat nápoje ve sklenicích pouze z plastových obalů a kelímků

l)
m) dodržovat všechna hygienicko-epidemiologická nařízení státních orgánů v případě pandemií,
živelných katastrof a jiných nepředvídatelných událostí.

Při znečištění sokolovny jsou uživatelé povinni zajistit okamžitý úklid.
Uživatel odpovídá za veškeré jím způsobené škody na majetku sokolovny a na zdraví osob, které
jsou přítomny v sokolovně v souvislosti s činností uživatele.

Čl. 5 – Zákazy
V prostorách sokolovny je zakázáno:
chovat se způsobem, který ohrožuje zdraví a bezpečnost uživatele a ostatních osob
kouřit a zacházet s otevřeným ohněm ve všech prostorách
vnášet alkoholické nápoje na hrací plochu sokolovny při sportovní činnosti
úmyslně znečišťovat veškeré prostory sokolovny
vstupovat do sokolovny se psy a jinými zvířaty
vstupovat a manipulovat s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, střelivem, plynovými
lahvemi, zábavní pyrotechnikou či jinými potencionálně nebezpečnými věcmi
g) manipulovat s požárním vybavením a technikou, mimo situace k zabránění možnosti vzniku
požáru
h) manipulovat s uzavřenými nouzovými východy
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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i) manipulovat s tepelnými fukary a termostaty v obou sálech sokolovny, v případě jakéhokoliv
problému či poruchy je návštěvník povinen obrátit se na správce
j) vstupovat prostor sokolovny s jízdními koly, koloběžkami a na kolečkových bruslích
k) na hrací ploše konzumovat nápoje mimo občerstvení hráčů ve vymezených prostorách,
popřípadě na střídačkách

Čl. 6 – Ceník užívání sokolovny
V návaznosti na obsah darovací smlouvy o převodu Sokolovny do vlastnictví města Borohrádek se
určují tato pravidla pro vybírání poplatku za užívání sokolovny:
a) Tělocvičná jednota SOKOL Borohrádek a jeho oddíly využívají sokolovnu zdarma pro
pravidelné tréninkové jednotky
b) sportovní oddíly pracující s mládeží využívají sokolovnu zdarma pro pravidelné tréninkové
jednotky a turnaje mládeže
c) jednodenní turnaje dospělých – poplatek 200 Kč za každou započatou hodinu
d) celoroční liga dospělých – poplatek 100 Kč za každou započatou hodinu
Pro ostatní návštěvníky sokolovny se stanovuje tento ceník za užívání sokolovny:
a) velký sál
250 Kč za každou započatou hodinu (kolektivní sporty)
150 Kč za každou započatou hodinu (individuální sporty – badminton, stolní tenis, líný a
normální tenis)
b) malý sál
150 Kč za každou započatou hodinu
c) roční poplatek 200 Kč pro spolky a organizace, ve kterých se občané Borohrádku sdružují za účelem
sportování (max. každý oddíl 3 hodiny týdně)

Po předchozí dohodě je možné s pověřeným zástupcem Města Borohrádek sjednat individuální
časovou cenu za užívání sokolovny.

Čl. 7 – Důležitá telefonní čísla

Jednotné evropské
číslo tísňového volání

Hasiči

Záchranná služba

Policie ČR

Telefonní číslo správce 770 112 426
Telefonní číslo zástupce 770 119 767
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Čl. 8 - Závěrečná ustanovení
Vstupem do prostoru sokolovny se každý návštěvník podrobuje ustanovení tohoto provozního řádu,
protipožárním pokynům, předpisům BOZP, hygienickým předpisům a pokynů odpovědných
pracovníků sokolovny, včetně případným sankcím uložených za jejich porušení orgány státní správy.
Poškozování nebo rozkrádání majetku sokolovny je trestné podle platných předpisů a zákonů ČR. I
jiná porušení provozního řádu mohou být stíhána podle příslušných právních předpisů.
Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky, nájemníky a pracovníky sokolovny.
Řád byl schválen radou města dne 6.5.2020 a nabývá účinnosti dne 6.5.2020. Nahrazuje provozní
řád z 21.10.2016.

V Borohrádku dne: 6.5.2020

Mgr. Moravec Martin
starosta města Borohrádek
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