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Provozní řád městské sportovní haly BIOS Mnichovo Hradiště 

 

Tento řád upravuje podmínky provozu městské sportovní haly BIOS (dále jen hala) a je 
platný pro všechny uživatele. 

1) Provozní doba: 

a) výuka školní tělesné výchovy   

- pondělí – pátek 08:00 – 16:00 hodin 

- je aktualizováno rozvrhem pro každý školní rok 

b) sportovní a zájmová činnost organizací a jednotlivců 

- pondělí – pátek 16:00 – 22:00 hodin 

  neděle  08:00 – 22:00 hodin 

   sobota  je vyhrazena pro turnaje, mistrovská a přátelská utkání 

- probíhá na základě písemných požadavků 

Hala se otevírá 15 minut před zahájením první hodiny činností nebo dle dohody. 

2) Zřizovatel si vyhrazuje právo na zrušení cvičebních hodin z důvodu vlastních potřeb. 

3) Ve všech prostorách haly je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně. 

4) Vedoucí akce se při příchodu i odchodu hlásí pracovníkovi dozoru v kanceláři. Ten vydává 
klíče a sdělí případné další pokyny. 

5) Každý vedoucí akce ručí za dodržování provozního řádu a pokynů dozoru všemi členy své 
skupiny. Opakované nedodržování je důvodem pro ukončení smlouvy. 

6) Vstup do haly je povolen pouze po přezutí ve vstupní části haly. Uživatelé haly se 
přezouvají do čisté sportovní sálové obuvi. Venkovní obuv ukládají do polic v přilehlé chodbě 
nebo ji vloží do obalu a vezmou do šatny. Při odchodu se přezují až ve vstupní části haly. 
Návštěvníci haly se přezují do přinesených přezůvek nebo si vypůjčí návleky, které požijí po 
celou dobu pobytu v hale a při odchodu je vrátí. 

7) Vstup do haly je povolen pouze za přítomnosti vedoucího skupiny staršího 18 let. 

8) Případná poškození nebo závady zjištěné před akcí, během akce nebo po skončení akce 
ohlásí vedoucí skupiny pracovníkovi dozoru v kanceláři. 

9) Veškeré nářadí, náčiní a nábytek je nutno přenášet, netahat po zemi. Po skončení užívání 
bude vše vráceno na určené místo. 

10) Dojde-li k úrazu, má vedoucí skupiny možnost použít služební telefon v kanceláři. 
Drobná poranění lze ošetřit v kanceláři, kde je k dispozici lékárna první pomoci. Poskytnutí 
první pomoci zapíše vedoucí akce do knihy úrazů. 



11) V prostoru sálu platí zákaz konzumace jídel, cukrovinek a žvýkaček. Je zakázáno 
odhazování odpadků mimo odpadkové koše, které jsou umístěné v šatnách a na chodbách. 

12) Hráči kopané jsou povinni: 

- používat pouze míče pro halovou kopanou a futsal 

- bezpečnostní sítě za oběma brankami roztáhnout po celé šíři 

13) Po skončení užívání překontroluje vedoucí skupiny pořádek na sále a v šatnách. 
Odchází jako poslední a v kanceláři potvrdí dobu užívání haly. 

14) Používání služebního telefonu není dovoleno ani za úhradu (výjimka bod 10). 

15) Turnaje, přátelská utkání a mistrovské zápasy: 

- pro tyto akce jsou vyhrazeny soboty, po dohodě je možno akci uspořádat i v neděli, akce 
má přednost před cvičebními hodinami, zrušené cvičební hodiny se dle možností a vzájemné 
dohody nahradí v jiném termínu 

- pořadatel akce seznámí ve svých propozicích všechny účastníky s provozním řádem a 
odpovídá za celý průběh akce, důrazně upozorní na přezouvání (viz bod 6) 

- použití nářadí, náčiní a nábytku (viz bod 9) 

- vedoucí a trenéři družstev jsou odpovědni za hráče po celou dobu pobytu ve všech 
prostorách haly 

- platí zákaz lezení po nářadí a jeho poškozování 

- doba provozu se započítává od vstupu do haly až do jejího opuštění 

- pořadatel odpovídá za pořádek, dbá na dodržování předpisů a v případě potřeby si zajistí 
dostatečný počet pomocníků na dozor 

16) Ve dnech státních svátků: 01.01., Velikonočního pondělí, 24. a  25.12, 31.12. a od 
16.07. do 31.08. je hala uzavřená! 

17) Rezervace termínů: 

a) E-mail: halabios@mnhradiste.cz 

b) Telefon: 326 772 685, 602 254 540, 605 364 462 v pracovní dny v době od 08:00 – 11:00 
hodin a od 16:00 – 20:00 hodin. 

18) Aktuální rozvrh obsazení sportovní haly BIOS najdete na webových stránkách města 
v sekci „Vzdělávání, sport a volný čas – Sport.“ 

19) Všichni uživatelé haly jsou povinni dodržovat předpisy BOZP a PO. 

 

 

 

Schváleno radou města dne 22.09.2014 usnesením číslo 426. 

 

 

Arnošt Vajzr 
starosta města 


