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Provozní řád společenské místnosti 

ve 2. patře budovy kuželny v Traplicích 

 

 
I. Základní ustanovení 

 

1. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů společenské místnosti ve 2. patře budovy 

šaten TJ Traplice a kuželny v Traplicích čp. 374 (dále jen „sál“) 

2. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele sálu a tito jsou povinni ho dodržovat. Za osoby 

mladší 15 let odpovídají v této souvislosti odpovědné dospělé osoby, které si sál pronajaly. 

3. Vstupem do prostoru sálu uživatelé vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního 

řádu. 

4. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu. 

 

 

II. Všeobecná pravidla užívání prostor sálu 

 

1.  Sál je vhodný k provozování kondičního cvičení, jógy, aerobiku, tance, ping-pongu, cvičení 

s dětmi, společenských her a společenských akcí. V sále je zakázáno provozovat míčové hry. 

2.  Do sálu mají přístup osoby a kolektivy, které si vstup předem domluví se správcem objektu 

(J. Slavík, tel. 777115393, L. Zich tel. 730997539, nebo obecní úřad, tel. 572572626) a 

budou mu vydány klíče. 

3.  Uživatelé jsou povinni zaplatit za užívání sálu poplatek ve výši 100,- Kč za každou hodinu 

užívání. Poplatek je splatný u správce nebo v kanceláři obecního úřadu Traplice. 

4.  Kolektivy, které mají sjednaný pravidelný dlouhodobý pronájem zaplatí poplatek vždy na 

konci každého kalendářního měsíce nejednou. 

5.   Za jednorázový pronájem je nutno poplatek zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů po 

využití sálu.  

6.  Uživatele jsou povinni zapsat každé užití sálu do provozní knihy včetně času pronájmu a 

odpovědné osoby. 

7.  Uživatelé se chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních uživatelů. 

8.  Veškeré zařízení sálu včetně šatny a sociálních zařízení je dovoleno používat pouze 

k účelům, k jakým je určeno. 

 

III. Provozní zásady užívání prostor sálu 

 

1. Vstup do sálu je povolen pouze ve vhodné obuvi, která nepoškodí vinylovou podlahu a je 

čistá a zbavena hlavně abrazivních nečistot. 

2.  Osvětlení sálu a topení zapíná uživatel podle potřeby a vypíná ho po ukončení činnosti 

(topení těsně před užitím sálu se zapíná na regulátoru zmáčknutím symbolu sluníčka, vypíná 

se zmáčknutím symbolu měsíčku – není dovoleno provádět na regulátoru topení jakékoliv 

jiné změny). 
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3. Otevírání oken sálu k větrání provádí uživatel dle potřeby, po skončení užívání sálu je 

povinen před odchodem všechna okna řádně uzavřít.  

4. Po skončení užívání sálu uživatel řádně uzamkne dveře do schodiště i venkovní vstupní dveře 

a klíče vrátí správci. 

5. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat v sále pořádek a čistotu. Případné odpadky vzniklé 

při užívání je uživatel povinen odnést s sebou. 

6. V případě stěhování nábytku z přízemí do sálu je uživatel povinen po skončení užívání vše 

opět vrátit do původního umístění. To platí i v případě použití ping-pongových stolů – tyto 

musí být po skončení užívání složeny a uklizeny na stranu nebo do šatny. 

7. Jakékoliv škody na zařízení sálu nebo příslušenství jsou uživatelé povinni nahlásit správci 

nebo na obecním úřadě. 

8. V případě poškození nebo ztráty inventáře nebo zařízení sálu je uživatel povinen způsobenou 

škodu nahradit. 

9. Není dovoleno přenášet inventář sálu nebo společenské místnosti v přízemí mimo prostor 

budovy kuželny. 

 

 

IV. Bezpečnostní a hygienické zásady užívání sálu 

 

 

1. Všichni uživatelé sálu se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel při užívání tak, 

aby neohrozili své zdraví ani zdraví jiných osob. 

2. Do sálu chodí uživatelé zdraví. 

3. Při sportovním a cvičebním užívání sálu je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a 

omamné látky. 

4. V celé budově kuželny je přísný zákaz kouření, a to i elektronických cigaret a jiných 

podobných zařízení a prostředků. 

5. Do sálu je zákaz vstupu se zvířaty. 

6. V sále je zakázáno přinášení jízdních kol, koloběžek a dětských kočárků. 

7. Uživatelům sálu je k dispozici sociální zařízení, WC, sprcha a šatna. 

 

      

V.   Závěrečná ustanovení 

 

1. Všichni uživatelé sálu jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát na jeho dodržování. 

2. Provozovatel i vlastník budovy má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou 

v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření. 

3. Nedodržování provozního řádu má za následek vykázání uživatele z budovy.  

4. Tento provozní řád je vystaven na viditelném místě při vstupu do sálu. 

 

 
Provozní řád je v platnosti od 1. 11. 2021 

 

Ing. Milan Rozum  

starosta obce 


