PROVOZNÍ, NÁVŠTĚVNÍ A CVIČEBNÍ ŘÁD TJ SOKOLA BRNO IV
dle zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

1. Provozní řád se týká tělocvičny, kuželny a přilehlých místností budovy sokolovny, šaten,
kanceláří, WC, chodeb, hřišť na házenou, tenis, volejbal, beach volejbal a prostorů
s tělovýchovou souvisejících.
2. Provozní řád určuje práva a povinnosti cvičenců, sportovců jednotlivých sportovních
odvětví a jejich cvičitelů, trenérů, jakož i provozních pracovníků a činovníků jednoty.
3. Účelem provozního řádu je maximální využití možnosti ke cvičení a sportovní případně
kulturní činnosti při dodržování zásad hospodárnosti a bezpečnosti provozu.
4. Za provoz po technické stránce zodpovídá (správce – sokolník, popř. činovník jednoty,
který je k danému účelu výborem jednoty pověřen). Pověření činovníci nebo sokolník je
podřízen starostovi jednoty.
5. Výbor jednoty ve spolupráci s náčelnicí sestavuje podle požadavků jednotlivých složek
cvičební rozvrh v tělocvičně. Rozvržení sportovišť (házená, kuželky, tenis, beach volejbal,
nohejbal) je záležitostí jednotlivých sportovních oddílů popř. nájemců. Pronájmy jednotlivých
sportovišť jsou brány na vědomí výborem jednoty.
6. Provoz ve cvičebních prostorách je rozvržen od pondělí do neděle (viz příloha pro
tělocvičnu). Kuželna, hřiště na házenou, kurty na tenis, beach volejbal jsou využívány nájemci
a vlastními členy TJ Sokola Brno IV k tréninkům, zápasům pro dané sportovní odvětví.
7. Za dodržování rozvrhu, pořádku a bezpečnosti zodpovídají jednotliví vedoucí a trenéři
sportovních oddílů.
8. Vstup do objektu sokolovny a přilehlých sportovišť je 15 minut před zahájením
jednotlivých cvičebních hodin. V šatnách se každý účastník cvičebního procesu ustrojí do
cvičebního úboru.
9. Osoby, které neoprávněně zdržují v šatnách, tělocvičnách nebo na hřišti, nejsou členy
jednoty ani nedoprovázejí děti předškolního věku nebo člena jednoty mohou být při
neprokázání se totožnosti vykázáni.
10. Klíč od sokolovny, šatny či jiného prostoru zajišťuje vedoucí cvičení, trenéři sportovních
oddílů TJ Sokola Brno IV, současně s tím přejímají odpovědnost za celkovou činnost
v prostoru.

11. Každý cvičitel a trenér vlastní klíče pouze pro vstup do svého cvičebního prostoru s tím,
že do ostatních prostorů, které nesouvisí s jeho sportovním oddílem nemá možný přístup.
12. Po ukončení cvičební hodiny nebo tréninku zajišťuje poslední vedoucí cvičitel uzamčení
prostoru.
13. Cvičenci nesmí nechávat v šatnách cenné předměty ani peněžní částky, za jejichž ztrátu
jednota neručí.
14. Po ukončení cvičení jsou cvičenci povinni opustit šatny a ostatní prostory – za dodržení
odpovídají jednotliví vedoucí a trenéři.
15. Vstup do tělocvičny je cvičencům povolen pouze v čisté a vhodné obuvi a cvičebním
úboru za přítomnosti vedoucího.
16. Cvičenci smějí využívat pouze náčiní, nářadí a pomůcky určené vedoucím a to jen pro
činnost, jim určené.
17. Z míčových her jsou pouze povoleny hry s malými míčky (tenisový míček, florbalový
míček, gumové míče nebo molitanové míče pro futsal (dětské složky cvičebních hodin).
Ostatní míčové hry jsou zakázány vzhledem k nevhodnosti prostoru.
18. Vstup na hřiště je povolen cvičencům s vědomím vedoucího – trenéra ve vhodné obuvi a
cvičebního úboru.
19. V případě nepříznivého počasí při rozmoklém či jinak nezpůsobilém terénu na hřišti má
právo vedoucí či trenér či jiná odpovědná osoba vstup na hřiště zakázat.
20. Vstupovat z hřiště do tělocvičny bez přezutí do čisté obuvi je zakázáno.
21. vedoucí jsou povinni vést činnost tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení, a aby se
předcházelo vzniku nepořádku a úrazu.
22. Vedoucí jednotlivých složek kontrolují, zda cvičenci mají členské průkazy a zaplacené
členské a oddílové příspěvky.
23. vedoucí mají právo vyloučit ze cvičení cvičence, kteří nemají čistou cvičební obuv, vhodný
cvičební úbor nebo jsou ke cvičení nezpůsobilí.
24. Cvičení začíná nástupem, pozdravem a prezencí, končí nástupem, rozchodem do šaten.
nejsou-li splněny tyto úkony, mohou být potíže s hrazením pojistného u případného úrazu.
25. Každý úraz musí vedoucí zapsat do sešitu k tomu účelu zavedeného uloženému ve
vstupních prostorách objektu sokolovny. Zapíše se den a hodina úrazu, jaká byla poskytnuta
pomoc a jména svědků. Při vážnějším úrazu je povinnost volat rychlou lékařskou pomoc a
vyrozumět příbuzné zraněného. Jakýkoliv úraz jsou vedoucí povinni hlásit starostovi TJ
Sokola Brno IV nebo náčelnici jednoty.

26. Po ukončení cvičení vedoucí překontrolují řádné uložení a zajištění nářadí. Došlo-li
během cvičení k jakékoliv škodě či poškození ohlásí toto zapsáním do sešitu závad případně
škodu nahlásí některému z členů výboru jednoty.
27. V prostorách tělocvičny a v jeho přilehlých místnostech je zakázáno kouření.
28. Sprchy jsou k použití pouze po ukončeném cvičení a po konání mimořádných sportovních
akcí.
29. Povinnosti cvičenců je dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách sokolovny, hřišť a
ostatních částech tělocvičného areálu, nářadí, náčiní i pomůcky uklidit po ukončení cvičení
na určená místa.
30. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele prostorů určených pro tělocvičnou,
sportovní a kulturní činnost a jeho dodržování kontrolují činovníci výboru jednoty.
31. V nepředpokládaných případech, při nichž je ohrožena bezpečnost zdraví nebo majetku,
je třeba ihned přivolat příslušné orgány (Policie – 158, Hasiči – 150 a Záchranná služba – 155,
Městská policie – 156, Pomoc – 112) a neprodleně informovat starostu jednoty Quittová
Petra na tel. č. 774 88 99 95 nebo jednatele jednoty Květuši Řehůřkovou na tel.č.
608 428 231, kteří vydají pokyny k dalšímu postupu.
32. Lékárnička první pomoci je umístěna v předsálí tělocvičny
Hasící přístroje na veřejných místech: předsálí tělocvičny, kuželna, házená a tenis
Hlavní rozvaděč el. energie: Štolcova 8/12, Brno – mezi kuželnou a vstupem do tělocvičny
Hlavní uzávěr vody: Štolcova 8/12, Brno – ve vjezdu do areálu u squashe, v šachtě
Hlavní uzávěr plynu: Štolcova 8/12, Brno – ve vjezdu do areálu u squashe, zděná skříňka

Tento provozní řád areálu Tělocvičné jednoty Sokola Brno IV byl schválen výborem TJ a platí
od 1. 9. 2014.

V Brně dne 1. 9. 2014

………………………………………
Jednatel TJ Květuše Řehůřková

………………………………………
Starosta TJ – Petra Quittová

