Národní sportovní centrum Prostějov
Provozní řád
Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem Národního sportovního centra Prostějov je zapsaný spolek Prostějov

olympijský, se sídlem Za Velodromem 49A, Prostějov, IČO 04208480
2. Provozovatel NSC vydává tento Provozní řád Národního sportovního centra, který

určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků NSC
3. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele NSC.
4. Návštěvník haly je povinen řídit se pokyny obsluhy haly, dodržovat platné předpisy,

ochranu zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků.
5. Za provoz NSC odpovídá obsluha haly. Obsluha má povinnost kontrolovat dodržování

pravidel provozu, dodržování platných předpisů, zejména protipožárních,
bezpečnostních a hygienických, hospodárné užívání majetku a na řádné užívání haly
včetně jejího vybavení a zařízení.
6. Obsluha haly je oprávněna vykázat osoby, které porušují ustanovení Provozního řádu
7. Vstup do haly je povolen pouze osobám, které se seznámily s tímto provozním

řádem, bez výhrad ho respektují a zavazují se ho dodržovat a řídit se pokyny
provozovatele.

Článek 2
Specifikace sportovní haly
1. Národní sportovní centrum se nachází na adrese Za Velodromem 7, Prostějov.

Prostory NSC tvoří recepce, hrací plocha, hlediště, šatny se sociálním vybavením,
kongresový sál, VIP prostor, zasedací místnost, kanceláře vedení haly a vedení spolku,
bufet, kanceláře trenérů, sociální zařízení pro sportovce, návštěvníky a osoby tělesně
postižené, výtah a technické prostory.

2. Povrch hřiště je tvořen palubovkou především pro míčové sporty. Pro účely tenisu je

k dispozici umělý povrch.
3. V hale je zabudován bezpečnostní a kamerový systém.

Článek 3

Pravidla provozu NSC

1. Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je povolen vstup do haly pouze

osobám či kolektivům, které zde mají rezervované hodiny.
2. Dětem do 15 let je vstup do haly povolen pouze pod dozorem odpovědné osoby

(vedoucí, trenér, pedagog) starší 18 let, která za ně plně zodpovídá.
3. Na sportovní plochu je umožněn vstup pouze v doprovodu odpovědné osoby na

základě dohody s recepčním.
4. Na plochu je povolen vstup jen hrajícím osobám.
5. Na sportovní plochu je povolen vstup jen ve vhodné sportovní obuvi, která

nepoškozuje povrch (pouze podrážky, které nezanechávají černé šmouhy)
6. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona

neodpovídá provozovatel ani vlastník haly.
7. V celé hale je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
8. Vstup do haly je zakázán osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových

látek.
9. Bez souhlasu obsluhy je zakázáno manipulovat s hydranty, hasicími přístroji,

ovladači na regulaci topení, osvětlením hrací plochy atd.
10. V prostorách haly je zakázáno odhazovat odpadky mimo místa určená. Pro kuřáky

je vyhrazen prostor před halou a vybaven popelníky.
11. Jízda na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod. je v celé hale

zakázáno. Jízdní kola lze umístit ve stojanech na boku haly.
12. Do NSC je zakázáno vodit psy a jiná zvířata.
13. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení

tréninků.
14. Všichni uživatelé provozují činnost na vlastní nebezpečí, udržují pořádek,

neplýtvají vodou a energií.

15. Obsluha může vykázat sportovce nebo návštěvníky, kteří porušují Provozní řád.
16. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v hale. Úrazy se hlásí

na recepci haly a budou zapsány do knihy úrazů.
17. V šatnách se nedoporučuje nechávat cennosti. Za případné ztráty nenese

provozovatel odpovědnost.
18. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení haly je třeba ihned hlásit na

recepci haly.

Článek 4
Tréninky, utkání, turnaje

1. Vstup do prostor šaten je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu tréninků,

zpravidla 15 minut před jeho začátkem. Při zápasech je možný přístup hodinu
před oficiálním začátkem
2. Obsluha haly předává klíče od šaten a kontroluje jejich stav po skončení tréninku.

Článek 5
Platby za využití sportovní haly

1. Uživatelům haly se účtuje nájemné na základě uzavřené smlouvy 1x měsíčně se 14

denní splatností. Ostatní uživatelé platí nájemné před zahájením akce v hotovosti
v recepci haly oproti příjmovému dokladu. Ceník pronájmu je umístěn na www
stránkách Národní sportovní centrum.

Článek 6
Provozní doba NSC

1. Provozní doba NSC je stanovena celoročně od 7:00 do 22:00
2. Ve výjimečných případech lze po vzájemné dohodě provozní dobu upravit
3. Recepce je otevřena po celou dobu provozní doby.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele NSC
2. V případě evakuace haly použijte označené únikové východy a orientujte se dle

bezpečnostních tabulek a nouzového osvětlení
3. Provozní řád je platný od 13. září 2018

V Prostějově 12. září 2018

Mgr . Ivan Pospíšil
ředitel NSC

