
Organizační směrnice MěÚ Červený Kostelec 

 

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 29 

 

Provozní řád sportovní haly. 
***************************************** 

 

Provozovatelem sportovní haly je MěÚ Červený Kostelec, majetkový odbor. 

Sportovní hala je vyhrazena pouze pro míčové sporty. 

Hala je dimenzována pro 87 sportovců a 60 diváků. 

 

1) Provoz ve sportovní hale je organizován správcem sportovní haly podle platného rozvrhu sportovní 

činnosti dle sjednaného pronájmu. 

 Maximální počet sportovců v objektu je 87. 

 

2) Správce kontroluje namátkově činnost v objektu. Nepřipustí úmyslné poškozování zařízení. Předává 

odpovědné osobě nebo pořadateli příslušné prostory se zařízením k užívání v souladu s bodem 1) a po 

skončení sportovní činnosti přebírá a kontroluje stav budovy a zařízení, případné závady nebo 

poškození projedná a zajistí nápravu.  

 

3) Vstup sportovcům do haly je možný pouze v  č i s t é   h a l o v é   o b u v i  (označení Non marking) 

přes šatny. 

 

4) Vstup do objektu umožní správce podle platného rozvrhu pouze pokud je přítomen odpovědný vedoucí 

(odpovědná osoba), který odpovídá za pořádek, bezpečnost a kázeň. 

 

5) Všichni uživatelé vč. diváků jsou povinni dbát zákazu kouření v celém objektu. 

 

6) Míče a sportovní pomůcky oddíly ukládají do vyhrazené skříně v nářaďovně. 

 

7) Sportovní nářadí oddíly ukládají na vyhrazené místo v nářaďovně. 

 

8) Veškeré nářadí musí být přenášeno - nikoliv taženo nebo strkáno po podlaze. 

 

9) Při míčových hrách musí být nataženy sítě u čelních stěn, kopanou je možné hrát pouze s míčem pro 

sálovou kopanou nebo futsal (v provedení Footsal). 

 

10) Volné hodiny, určené pro využití veřejností, je možné si rezervovat u správce haly, příp. na  

majetkovém odboru MěÚ. Úhrada podle ceníku za takto vyhrazené hodiny musí být provedena před 

využíváním haly. 

 

11) Pomůcky pro sporty (sloupky, sítě, branky) jsou součástí vybavení haly. Osobní sportovní potřeby a 

míčky si zajišťuje každý na vlastní náklady. Pro veřejné využití je možné míč zapůjčit za úplatu u 

správce haly. 

 

12) Přístup diváků na mistrovská utkání nebo turnaje je možný pouze na tribunu (zodpovídá pořadatel), 

která má kapacitu 60 diváků. Výjimku z tohoto bodu má právo určit správce sportovní haly. 

 

Organizační směrnice nabývá účinnosti od 8.10.2014 
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