OBEC URČICE; 798 04 Určice 81

PROVOZNÍ ŘÁD
SOKOLOVNY URČICE
Čl. 1
Provozovatel
1. Provozovatel: Obec Určice na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce.
Schváleno Radou obce Určice dne 11.1.2017 usnesením č. 50/272.
2. Sídlo provozovatele: Určice 81, 798 04
3. IČO provozovatele: 00288870
Čl. 2
Základní ustanovení
1.

2.
3.

5.
6.

Tento provozní řád určuje pravidla chování uživatelů a pracovníků areálu
sokolovny. Musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně
dodržován, porušení tohoto řádu je důvodem k zákazu vstupu či pracovního
postihu.
Každá osoba vstupující do areálu je povinna se seznámit se základními
pokyny pro návštěvníky areálu a řídit se jimi.
Sokolovna Určice je sportovně- společensky – kulturním, víceúčelovým
zařízením a správou tohoto zařízení je pověřen správce sokolovny, kterého
určuje Rada obce Určice.
Prioritně je zařízení využíváno TJ Sokol, Kulturním klubem Určice a místními
spolky – a to bezúplatně.
Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, předem oznámeným
správci sokolovny - a to za úplatu.

Čl. 3
Provozní pravidla a pravidla užívání prostor areálu sokolovny
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Za správu, čistotu a údržbu areálu odpovídá Obecní úřad Určice.
Pověřenou osobou pro předávání a přebírání klíčů je správce sokolovny.
Platby za užívání sokolovny se provádějí v úřední dny na obecním úřadě.
Vstup do vnitřních prostor sokolovny je povolen pouze uživatelům, kteří
si vstup předem telefonicky či osobně domluvili se správcem.
Uživatel převezme od správce klíče a při vstupu do sokolovny provede
kontrolu, zda zařízení není poškozeno. V případě zjištěného poškození
toto ihned hlásí správci.
Uživatel je odpovědný za řádný průběh a pořádek v době od převzetí
prostor až do odchodu účastníků akce.
Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením
nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v sokolově přítomny
v souvislosti s činností uživatele a je povinen nahradit vzniklou škodu. Za
nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný zástupce.
Uživatel je povinen chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob.
Při sportovních akcích jsou uživatelé povinni používat sálovou obuv.
Po skončení akce je uživatel povinen využitý prostor řádně uklidit, uzavřít
okna a dveře, vypnout světla a spotřebiče.
Nezletilé osoby mohou být v sokolovně pouze pod dozorem dospělé osoby.
V prostorách sokolovny JE ZAKÁZÁNO kouření, jakákoliv manipulace
s otevřeným ohněm a vstup se zvířaty.

Čl. 4
Časové využívání prostor – provozní doba
1. Sokolovna je v provozu ve všední dny, v sobotu, neděli i o svátcích od 17:00
do 22:00 hodin v zimním období a od 16:00 do 22:00 v letním období.
Dohodou lze sjednat jinou provozní dobu.
2. Obecní úřad Určice je oprávněn rozhodovat o omezení nebo přerušení
provozu na dobu nezbytně nutnou.
Čl. 5
Všeobecná a závěrečná ustanovení
1. Za provoz a maximální využití prostor sokolovny odpovídá Obecní
úřad Určice. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel
provozu, která jsou uvedena v tomto řádu.
Čl. 6
Prostory sokolovny a ceny za jejich využití
1.

V rámci sokolovny je pro soukromé účely možno využít těchto prostor:
Letní období:
a) Velký sál s kuchyňkou - 1500 Kč
b) Malý sál s kuchyňkou - 1000 Kč
c) Nové peklo - 500 Kč
d) Staré peklo - 500 Kč
Zimní období:
e) Velký sál s kuchyňkou – 2000 Kč
f) Malý sál s kuchyňkou – 1500 Kč
g) Nové peklo – 1000 Kč
h) Staré peklo – 1000 Kč
Základní hodinová sazba při sportovních aktivitách: 100 Kč/hodina, při turnajích
smluvní cena.
Jednotná sazba při prodejní akci (ve volné dny do 16 hodin): 1 000 Kč

V ceně nájemného není poplatek za čistírnu (praní ubrusů, utěrek a ručníků).
Čl. 7
Osoby pověřené správou sokolovny
Vedoucí kulturního klubu: Lenka Buřtová – tel: 734 714 838
(knihovnaurcice@volny.cz)

Důležitá telefonní čísla:
Starosta obce: Petr Kouřil – tel: 602 882 952
Obecní úřad Určice: 582 357 130
Policie ČR: 158
Hasičský záchranný sbor: 150
Záchranná zdravotní služba: 155

Provozní řád schválila Rada obce Určice dne 28.2.2017 usnesením č. 53/307,
tímto dnem nabývá účinnosti.

