PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY LHOTA
1. Tento provozní řád vydaný provozovatelem Sokolovny Lhota (dále jen
„Sokolovna“), městským obvodem Plzeň 10 – Lhota (dále jen „provozovatel“),
je závazný pro všechny uživatele a organizátory společenských, kulturních a
sportovních akcí a také pro ostatní návštěvníky Sokolovny (dále jen „uživatel“).
2. Objekty tělocvičny a šaten včetně jejich zázemí jsou veřejně přístupné
výhradně za podmínek sjednaných mezi provozovatelem a uživatelem. Mimo
sjednanou dobu se nemá uživatel v těchto objektech pohybovat a může být
správcem Sokolovny vykázán.
3. Vstup do všech objektů Sokolovny je na vlastní riziko každého uživatele.
4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na životě, zdraví či majetku
uživatelů, které nebyly způsobeny zaviněním pronajímatele. Zodpovědnost za
uživatele Sokolovny mladší 18 let nese jejich zákonný zástupce, nebo jiná
zákonným zástupcem pověřená osoba starší 18-ti let, bez ohledu na
skutečnost, zda taková osoba uživatele Sokolovny doprovází.
5. Za provozovatele je oprávněn jednat správce Sokolovny ve všech
záležitostech tohoto provozního řádu.
6. Cena za užívání prostor Sokolovny je schválena Zastupitelstvem MO Plzeň 10
– Lhota a je uveřejněna na internetových stránkách MO Plzeň 10 – Lhota.
7. Uživatelé Sokolovny jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by
narušovali práva jiných uživatelů, a to zejména šíření nadměrného hluku,
prachu, zápachu a vibrací.
8. Při všech činnostech provozovaných v Sokolovně jsou uživatelé povinni
dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické a požární podmínky vztahující se
k jejich činnosti. Uživatelé porušující tyto podmínky mohou být ze Sokolovny
vykázáni.
9. Ve všech prostorách Sokolovny včetně přilehlého parkoviště platí zákaz
používání omamných a psychotropních látek, kouřit je v prostorách Sokolovny
zakázáno. Kouřit se smí jen mimo areál Sokolovny v k tomu určených
prostorách provozovatelem. Tyto prostory jsou viditelně označeny tabulkou.
Uživatelé porušující tyto zákazy mohou být z prostor Sokolovny bez náhrady
vykázáni.
10. Uživatelé prostor Sokolovny jsou povinni se chovat tak, aby nedocházelo ke
škodám na majetku provozovatele ani třetích osob. Organizátoři všech akcí
pořádaných v Sokolovně jsou povinni přijmout taková opatření, aby
nedocházelo k poškozování objektu Sokolovny a majetku provozovatele
osobami, které se s jejich svolením či vědomím v Sokolovně zdržují.
11. Provozovatel, resp. správce, si vyhrazuje právo odepřít vstup do Sokolovny
osobám, které mohou svým jednáním bezprostředně ohrozit život, zdraví či
majetek jiných uživatelů Sokolovny nebo provozovatele, nebo veřejný
pořádek.
12. Uživatelé odpovědní za organizaci jakýchkoliv akcí v Sokolovně jsou povinni
převzít pronajaté prostory od správce Sokolovny v dohodnuté době, při
převzetí zkontrolovat stav převzatých prostor a po skončení doby trvání nájmu
pronajaté prostory ve stavu, v jakém je převzali, vrátit správci Sokolovny.

Jakékoliv škody na majetku v pronajatých prostorách je nájemce povinen
bezprostředně po jejich zjištění nahlásit správci Sokolovny.
13. V prostorách Sokolovny platí zákaz vnášet do prostor konání jakékoliv akce
zbraně, ostré a jinak nebezpečné předměty, toxické a jiné omamné a
psychotropní látky a jiné předměty ohrožující bezpečnost ostatních uživatelů a
návštěvníků akce. Ve všech prostorách Sokolovny i na přilehlých pozemcích
platí zákaz užívání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů a třaskavin.
Porušení tohoto zákazu může být důvodem pro okamžité ukončení nájmu bez
náhrady, a to i v průběhu konání akce.
14. Ve všech prostorách Sokolovny je zakázáno se pohybovat na kolech,
koloběžkách, kolečkových bruslích a dalších sportovních či dopravních
prostředcích. Ve vnitřních prostorách platí zde také zákaz vstupu se zvířaty
s výjimkou asistenčních psů (vyjma průchozí chodby). Osoba porušující tento
zákaz může být z prostor Sokolovny bez náhrady vykázána.
15. Ve všech prostorách Sokolovny dále platí pro všechny uživatele přísný zákaz
manipulace s elektrickými zařízeními a rozvody elektřiny, manipulovat
s prostředky protipožární ochrany s výhradou případů požárního nebezpečí a
zasahovat do teplotních regulací v jednotlivých objektech Sokolovny nebo
jinak manipulovat s topnou soustavou.
16. Pořadatelé hromadných akcí s vyšší návštěvností jsou povinni si zajistit na
vlastní náklady požární dohled a pořadatelskou službu. Za plnění jejich
povinností nese plnou odpovědnost pořadatel této akce.
Tento provozní řád byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota
č………. ze dne ……………….. a nabývá účinnosti ke dni ……………….

