
PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY
1. Sokolovna je zařízení TJ určené k provozování sportovní (společenské) činnosti členů TJ a 

organizací s nimiž byly uzavřeny platné dohody (jednorázové i dlouhodobé).

2. Vstup do sokolovny je dovolen členům TJ Sokol, žákům ZŠ a členům těch organizací, které 
s výborem TJ uzavřely řádnou dohodu o pronájmu příslušné části objektu a to jen v době, která 
je jim vyhrazena platným rozvrhem a pouze v doprovodu cvičitele nebo vyučujícího učitele.

3. Ve všech prostorách je třeba dodržovat hygienická opatření:
 - zákaz kouření a pití alkoholu
 - udržování čistoty a pořádku na tělocvičném sále, šatnách a sociálních zařízeních
 - vstup je povolen do vyznačených prostorů jen po přezutí do cvičební obuvi (boty odložit do 

botníku na chodbě). Oddíly, které používají zadní vchod, odkládají boty do botníku u zadního 
WC.

4. Pro všechny uživatele platí zákaz:
 - hraní s míčem na jevišti
 - hraní kopané v tělocvičně
 - neoprávněné manipulace s rozvodem vody, elektrického proudu a s redukčními ventily 

výhřevných těles
 - zdržování se v šatnách a v sále osobám, které nemají ve stanovené době plánovanou akci
 - odkládání svých dopravních prostředků (kol atd.) do chodeb a místností Sokolovny.

5. Při cvičení dospělých není dovolen vstup malým dětem, vyjímečně jen pod přímým dozo-
rem dospělé osoby (nebezpečí úrazu i poškození sportovního zařízení).

6. Vedoucí (cvičitel, učitel atd.) zodpovídá:
 - za dodržování platného cvičebního rozvrhu, za uzamčení hlavního vchodu při i po poslední 

hodině cvičení (při cvičení, po uzamčení vyjme vedoucí klíč ze zámku)
 - že klíč jemu svěřený použije jen on, nebo jím určený odpovědný zástupce. Eventuální ztrátu 

klíče ohlásí ihned výboru TJ
 - za zkontrolování stavu tělocvičny před zahájením cvičení, za zapsání zjištěných závad do 

knihy k tomu určené, za zapsání škody vzniklé v průběhu cvičení
 - za používání sportovního nářadí a jeho úklid, dále pak za hospodárné využívání elektrické 

energie, vody a tepelné energie 

7. Všichni vedoucí oddílů a odborů TJ, sport. družstev podniků a učitelé školy jsou povinni 
seznámit cvičence s provozním řádem a vyžadovat od nich jeho dodržování.

8. Dohoda mezi MÚ a TJ Sokol umožňuje využívat prostorů tělocvičny od září do června pro 
vyučování tělesné výchovy v ZŠ Roztoky. Ředitelství ZŠ je povinno předložit platný rozvrh 
hodin školní tělesné výchovy výboru TJ na začátku školního roku.

6. Výbor TJ Sokol a jím pověření členové TJ budou provádět namátkovou kontrolu dodržování 
provozního řádu. Při zjištění přestupku bude vedoucí předvolán do výboru TJ Sokol k pohovo-
ru, eventuálně postihu.

V případě opakovaných přestupků budou uživatelům zrušeny cvičební hodiny v objektu.
Výjimku z provozního řádu může povolit jen výbor TJ Sokol


