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PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

Přetlakové haly při 12. ZŠ Brjanská, Kladno 

 

Článek 1 

Provozní doba  

Provozní doba je určena od září do června na čas od 7:00hod. do 22:30hod. (po-ne). V měsících 

červenec a srpen je hala uzavřena. Za otevření, zavření, provozování a úklid včetně šaten odpovídá 

správce haly. 

Článek 2 

Povinnosti návštěvníků  

• udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách 

• do prostoru haly povolen vstup pouze v čisté halové obuvi 

• dodržovat stanovenou provozní dobu 

• hradit škody, které byly jejich vinou způsobeny v prostorách areálu nebo na majetku ostatních 

návštěvníků 

• při vzniklé škodě či poškození informovat správce areálu na tel. čísle + 420 722 610 867,  

popř. recepci +420 739 541 932  

• po ukončení činnosti jsou uživatelé povinni upravit a uklidit halu 

Článek 3 

Zakázané činnosti  

• zákaz nevhodného chování, které narušuje zdraví a bezpečnost sebe a ostatních  

• zákaz kouření ve všech prostorách haly  

• zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek, nemocným osobám, bacilonosičům 

a osobám, které jsou v karanténě pro výskyt infekce  

• zákaz znečišťovat veškeré prostory   

• zákaz vstupovat se psy nebo jinými zvířaty do haly, dále o vstupovat s hořlavinami a výbušninami  

• zákaz vstupovat do haly s jízdními koly, koloběžkami a na kolečkových bruslích do haly  

Článek 4 

Vyloučení návštěvy z areálu 

• z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý návštěvník nebo nájemník, který 

přes napomenutí poruší ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne-li pokynů 

správců či odpovědných pracovníků  

• neopustí-li návštěvník halu na vyzvání, je správce či odpovědný pracovník povinen návštěvníka 

vyvést a v případě neuposlechnutí požádat o zákrok Městskou policii nebo Policii ČR  

  



 
Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

• v hale smí být maximálně 100 osob 

• tento provozní řád je platný pro všechny návštěvníky, nájemníky a pracovníky přetlakové haly při 

12. ZŠ 

• vstupem do haly se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu, jehož 

součástí je požární, poplachová směrnice a první pomoc  

• za odložené věci provozovatel nezodpovídá  
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