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PROVOZNÍ ŘÁD
šaten letního stadionu
1. Vstup do šaten mají povolen osoby, které mají pronajatou sportovní plochu se šatnami.
Vedoucí skupiny je zodpovědný za základní pořádek v šatně. Vzniklý hrubý nepořádek je
nutno po sobě uklidit. V případě poškození prostor toto vedoucí neprodleně nahlásí
zaměstnanci provozovatele.
2. Detailní úklid šaten a sociálních zařízení provádí provozovatel.
3. Veškerá zařízení a elektropřístroje vnášená a používaná v prostoru šaten se musí nahlásit
provozovateli a doložit jejich způsobilost kopií platné revizní zprávy.
4. V prostoru šaten, jakožto i v ostatních prostorech areálu sportoviště, nesmí docházet
k manipulaci s vybavením a zařízením bez povolení zaměstnanců provozovatele. V případě
poškození neoprávněnou a nesprávnou manipulací s vybavením a zařízením bude toto
opraveno na náklady osoby, která toto poškození způsobila.
5. V šatnách a ostatních prostorách platí ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM
OHNĚM!
6. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení letního stadionu.
7. Platí zákaz polepování, popisování, ničení nebo jakákoliv manipulace se zařízením šaten.
8. Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení. ZÁKAZ MYTÍ OBUVI!
9. Zakazuje se zbytečně zdržovat v prostorách chodby, šaten a sociálních místností.
10. Uživatelé šaten jsou povinni dodržovat pořádek a další pokyny provozovatele. Vzniklý
nepořádek jsou povinni uklidit.
11. Osoby podnapilé, opilé nebo pod vlivem omamných látek, nebo osoby, které se
nechovají sportovně a ruší klid a ostatní uživatele, budou z prostor sportoviště vykázány.
12. V případě nerespektování tohoto řádu a dalších pokynů zaměstnanců provozovatele jsou
tito zaměstnanci oprávněny požádat o součinnost Městskou policii Milevsko a Policii České
republiky.
13. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za věci ponechané v šatnách ani mimo ně.
14. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky šaten a nabývá
platnosti dnem vyhlášení.
V Milevsku dne 7.1.2020

za SPOS Milevsko
Ing. Pavel Stejskal
jednatel společnosti
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