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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
gymnastického sálu v areálu TJ TESLA BRNO z.s.
Návštěvní řád gymnastického sálu je určen pro veškerou sportovní, společenskou činnost a je
tělovýchovnou jednotou TESLA BRNO z.s. (dále jen TJ TB ) vydán pro všechny uživatele a
zveřejněn za účelem ochrany majetku a osob působících v tomto tělovýchovném zařízení.
Návštěvní řád zahrnuje prostory šaten, gymnastického sálu a sociálních zařízení.
S ohledem na instalaci celoplošných zrcadel na jedné ze stěn gymnastického sálu je nutné
vytvářet takové provozní a bezpečnostní opatření, aby nedošlo k jejich poškození a následujícím
opravám, které by omezily sportovní činnost a konání akcí.
Návštěvní řád gymnastického sálu je závazný pro všechny sportovní oddíly TJ TB, školy,
nájemce, zaměstnance TJ TB a ostatní smluvní uživatele a zahrnuje následující opatření:
1. Vstup do prostoru gymnastického sálu je veden přes tři samostatné šatny s označením, které
jsou zabezpečeny bezpečnostními zámky zabraňující vstupu cizím nepovolaným osobám tak,
aby nedošlo k případným ztrátám na majetku TJ TB, rovněž tak ostatních uživatelů
gymnastického sálu. Vstup do gymnastického sálu přes hlavní vchod je povolen za dohledu
provozní asistentky TJ TB, nebo ve výjimečných případech (stěhování, společenská nebo
prodejní akce ).
2. Činnost, pobyt v gymnastickém sále a v ostatních příslušných prostorách bez trenéra,
cvičitele, pedagogického dozoru, vedoucího akce NENÍ DOVOLEN !!!
3. Trenér cvičitel, pedagogický vedoucí, vedoucí akce (dále jen vedoucí), je zodpovědný za
vlastní činnost v prostoru gymnastického sálu, včetně přilehlých prostor gymnastického sálu
a je zejména povinen:
a) oznámit svoji činnost provozní asistentce TJ TB, která provede otevření prostoru šaten,
případně hl. vchodu gymnastického sálu.
b) být předem vždy v šatnovém prostoru před příchodem hráčů, svěřenců, žáků, apod.
c) dbát, aby všichni přítomni uživatelé (šatny, gymnast. sálu) provedli převlečení do
sportovního úboru, dresu a zásadně provedli přezutí do sportovní obuvi s podešví
nepoškozující povrch podlahy gymnastického sálu. Výjimkou jsou společenské akce,
nebo celodenní akce nesportovního charakteru, smluvně uzavírané. ( konference,
předváděcí akce apod.)
d) před vlastní činností uzavřít dislokovaný prostor šatny bezpečnostním zámkem.
e) po ukončení dislokované tréninkové jednotky (hodiny) zkontrolovat prostor (zapomenuté
věci) a odejít z prostoru šatny jako poslední.
f) oznámit ukončení činnosti provozní asistentce, popřípadě ihned nahlásit závady, které
vznikly při tréninkové hodině.
g) zapínat a vypínat osvětlení a vzduchotechniku v případě potřeby. Vypínače
vzduchotechniky jsou umístěny v chodbách šaten.
4. V gymnastickém sále:
a) není dovoleno bez souhlasu manažerky TJ TB nebo provozní asistentky sportovního
areálu, samostatně instalovat sportovní či jiné zařízení např. reklamy , které nesouvisí
s přímou sportovní, tělovýchovnou činností.
b) sportovní pomůcky umístěné v prostoru gymnastického sálu, nebo cvičební nářadí
uložené na balkoně gymnastického sálu, mohou instalovat, nebo přemisťovat v průběhu
tréninku, vyuč. hodiny vždy dvě osoby za dozoru trenéra, cvičitele, pedagoga, který je za
tuto činnost odpovědný.
c) z důvodu poškození a znečištění podlahy v průběhu sportovní akce, pravidelných
tréninků či cvičení není dovoleno všem osobám přecházet z prostoru gymnastického sálu

do venkovních prostor a zpět ! Osoba, jenž opouští prostor gymnastického sálu je
povinna provést přezutí do venkovní obuvi a při návratu zpět do gymnast. sálu provést
přezutí do sportovní obuvi v šatně gymnastického sálu.
d) v průběhu sportovní akce, pravidelných tréninků či cvičení je zakázána jakákoliv
konzumace potravin a nápojů na ploše gymnastického sálu a distribuce a podávání
alkoholu. Netýká se jednorázových společenských akcích, po nichž je nájemce povinen
zajistit úklid pronajatých prostor. Přísný zákaz kouření !!
e) Každý návštěvník gymnastického sálu a přilehlých prostor je povinen dodržovat vnitřní
předpisy pronajímatele pro oblast BOZP a PO. Přísný zákaz manipulace s otevřeným
ohněm, zejména zapalování svíček při meditačních cvičeních jógy, nebo zapalování
ohňostrojů při oslavách.
f) vzhledem k umístění celoplošných zrcadel na jedné ze stěn je v gymnastickém sále
zakázáno hrát míčové hry, zejména fotbal. Taktéž je zakázáno provozovat takové sporty,
jenž by svým charakterem mohli ohrozit rozbití zrcadel.
g) oddíl moderní gymnastiky TJ TB po každém tréninku, závodech provede okamžitě setření
podlahy za účelem odstranění nečistot z gymnastických koberců. Koberce musí být řádně
smotány a umístěny do určitého prostoru. Zodpovídají trenérky a činovnice oddílů MG.
5. Při sportovních utkáních, závodech i jednorázových sportovních akcích musí být navíc
respektovány následující opatření:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

cvičební nářadí, step-lavice, rotopedy, stoly rozhodčích, židle, stupně vítězů, mantinely,
atd. musí být opatřeny proti poškození podlahy, na základě konzultace s manažerkou TJ
TB dle předem schváleného plánku na ochranných kobercích. Zodpovídají organizátoři !
není dovoleno na podlahu samostatně vyznačovat jakékoliv značení. Za tímto účelem
jsou dodány speciální pásky, nebo je možné ohraničení realizovat prostřednictvím firmy
EKO STAP BRNO spol. s r.o.
v případě přecházení sportovců ze šaten gymnastického sálu do komunikačních prostorů
sport. areálu (bufet, automaty, šatny v jiném podlaží), se musí přezouvat do obuvi pro
běžné nošení mimo sportovní areál TJ TB.
před zahájením akce, závodů, soustředění, turnajů apod. jsou povinni pořadatelé
‚ (vedoucí akce) provést s provozními asistentkami TJ TB důslednou kontrolu stavu
celého gymnastického sálu, zvláště pak povrchu plochy a v pořádku ji opět po akci
předat
na jakékoliv poškození, či nedostatky musí organizátoři, vedoucí akcí upozornit provozní
asistentky TJ TB, včetně zápisu.
organizátoři jsou povinni seznámit účastníky akcí s tímto „Návštěvním řádem
gymnastického sálu TJ TESLA BRNO“.

6. Všichni uživatelé gymnastického sálu v areálu TJ TB byli seznámeni s touto provozní
směrnicí, která jim byla dodána písemně, prostřednictvím oddílu TJ, jako příloha smlouvy o
nájmu, veřejnou informací. Tento návštěvní řád je umístěn v prostoru šaten gymnastického
sálu, aby každý návštěvník měl možnost seznámit se s jeho zněním.
7. Kontrolou dodržování tohoto „Návštěvního řádu gymnastického sálu v areálu TJ TESLA
BRNO“ jsou oprávněni všichni zaměstnanci TJ, členové SR a DK TJ TB.
8. Nerespektování tohoto Návštěvního řádu bude TJ TB postihovat v rozsahu prokázané vzniklé
škody finančním postihem. Porušení tohoto Návštěvního řádu může vést k finanční pokutě,
nebo vypovězení smlouvy o pronájmu gymnastického sálu a to bez náhrady.

Elvíra Jeronimová
manažerka TJ TESLA BRNO z.s.
V Brně dne 1. 1. 2017

Petr Kovařík
ředitel TJ TESLA BRNO z.s.

