PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
ŠPORTOVÉHO CENTRA
Obec ALEKŠINCE

V Alekšinciach, dňa 22. apríla 2014.

1. ÚČEL
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a
právnických osôb zdržujúcich sa v objekte športového centra aj s povinnosťami obce
Alekšince, ktorá je vlastníkom budovy. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby
zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno –
vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť.

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Vlastník zariadenia: Obec Alekšince
IČO: 00307726
Starosta: Igor Miškolci – starosta obce
Správca športového centra : xxx xxx., tel. č. : xxxx xxx xxx,

3. PREVÁDZKA ŠPORTOVÉHO CENTRA
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

od 8.00 - 21.00 hod.
od 8.00 - 21.00 hod.
od 8.00 - 21.00 hod.
od 8.00 - 21.00 hod.
od 8.00 - 22.00 hod.
od 9.00 - 22.00 hod.
od 9.00 - 22.00 hod.

Možnosť predĺženia prevádzkovej doby sa stanoví na základe dohody oboch strán.

4. VYUŽÍVANIE ŠPORTOVÉHO CENTRA
Využívanie športového centra pre športovú resp. rekreačno-športovú činnosť upravuje
nájomná zmluva medzi prevádzkovateľom a organizáciou resp. fyzickou osobou. Športové
centrum môže využívať viacero organizácií resp. fyzických osôb s ktorými je podpísaná
nájomná zmluva, ktorá určuje časový harmonogram využívania športového centra. Časový
harmonogram bude vyvesený na obecnej tabuli a internetovej stránke www.aleksince.sk.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
- menuje správcu športového centra, ktorý bude zabezpečovať a zodpovedať za bežný
každodenný chod športového centra
- zabezpečuje knihu návštev a informačné, oznamovacie a zákazové tabule a značenie

6. POVINNOSTI ŠPORTOVCOV resp. NÁJOMCOV
Pokyny, obmedzenia a zásady týkajúce sa návštevníkov zariadenia:
- pri zdržiavaní sa v športovom centre je potrebné sa riadiť pravidlami slušného správania,
prevádzkovým poriadkom športového centra a pokynmi osoby zodpovednej za prenájom,
- do športového centra vstupovať len cez vchodové dvere,
- návštevníci sú povinní zapisovať do knihy návštev príchod a odchod,
- návštevníci sú povinní pri odchode zo športového centra po sebe upratať, pozatvárať okná,
skontrolovať objekt, pozamykať budovu a vstupnú bránu do objektu,
- po naplnení kapacity športového centra záujemcovia počkajú, kým sa uvoľní cvičebné
miesto, kapacita prevádzky je 12 návštevníkov,
- dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,
- vstupovať do športového centra len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená na
športovú činnosť,
- vstup je povolený záujemcom starším ako 15 rokov,
- športové úkony vykonáva športovec na vlastnú zodpovednosť, vedenie prevádzky nenesie
zodpovednosť za škody, poranenia, alebo úrazy, ktoré si spôsobili návštevníci vlastnou
neopatrnosťou, alebo nedodržaním ustanovení prevádzkového poriadku,
- za poškodenie majetku obce nesie zodpovednosť nájomca, je povinný uhradiť všetky škody
alebo straty, ktoré boli ich vinou spôsobené na zariadení, alebo majetku ostatných
návštevníkov,
- neznečisťovať športové centrum a okolie ,,bufetovým odpadom“ – sklom, papierom,
plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.,
- dodržiavať pravidlá BOZP,
- všetci návštevníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy,
- počas športovej činnosti je zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako i prísny zákaz fajčenia,
- do športového centra je úplne vylúčený vstup osobám opitým, alebo v podnapitom stave,
taktiež je vylúčený vstup so zvieraťom,
- do športového centra nie je povolený vstup osobám postihnutým horúčkou, nákazlivými
alebo inými chorobami, kožnými chorobami, chorobami srdcovo-cievnymi, alebo epilepsiou,
- dodržiavať ďalšie pokyny správcu

7. TECNHICKÉ ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠPORTOVĚHO CENTRA
V športovom centre musia byť viditeľne umiestnené:
Prevádzkový poriadok športového centra
Pokyny pre poskytnutie prvej pomoci
Požiarne smernice

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Športové centrum je prevádzkovou jednotkou Obce Alekšince.
8.2. Pre činnosť prevádzky okrem vlastného prevádzkového poriadku platia všetky všeobecne
platné a záväzné nariadenia a normy a na nich nadväzujúce vnútorne predpisy a nariadenia.
8.3. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom xx. xx. 2014 na základe
schválenia Obecným zastupiteľstvom č. xxx/2014 dňa xx.xx.2014.

V Alekšinciach, dňa 22. 04. 2014

Igor Miškolci
starosta obce Alekšince

