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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SOKOLOVNY 
 

Tento návštěvní řád stanoví základní pravidla pro návštěvníky sokolovny  
a povinnost je dodržovat. 

 
PROVOZ SOKOLOVNY:  
Správce sokolovny: Eva Beranová, telefon: 777 366 646  
 
PROVOZNÍ DOBA:  
Sokolovna je určena k celoročnímu provozu. 
Časový rozvrh sokolovny je umístěn na nástěnkách v sokolovně a na webových 
stránkách sokolbrno.cz.  
Krátkodobé pronájmy jsou zveřejněny na webových stránkách sokolbrno.cz. 
 
VSTUP DO SOKOLOVNY:  

• Používání sokolovny je povoleno pouze v době dle časového rozvrhu nebo smluvně 
sjednaného pronájmu. 

• Vstup do sokolovny je na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese 
odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili uživatelé vlastní neopatrností, 
nedodržováním návštěvního řádu nebo za úrazy způsobené jinou osobou.  

• Pronájem sokolovny je možné domluvit u správce. Ceny za pronájem jsou zveřejněny 
na webových stránkách sokolbrno.cz 

• Správce je oprávněn rozhodnout o uzavření, omezení nebo přerušení provozu 
sokolovny na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti užívání. Tuto skutečnost 
neprodleně oznámí všem oddílům a pronájmům.  

• Každá osoba vstupující do objektu je povinna se seznámit s návštěvním řádem, 
porušení tohoto řádu je důvod k zákazu vstupu do sokolovny.  

• Za věci odložené v prostorách sokolovny nenese provozovatel žádnou odpovědnost.  

• Vstup je povolen pouze v čisté sálové obuvi. Obuv pro jinou společenskou akci určuje 
provozovatel po dohodě s pořadatelem akce.  

 
VÝDEJ KLÍČŮ:  

• U správce sokolovny na základě podpisu smlouvy o pronájmu a vratné kauci.  
 
POŘÁDÁNÍ HROMADNÝCH AKCÍ:  

• Na základě smlouvy o pronájmu  
 
ODPOVĚDNOST – VEDOUCÍHO TRÉNINKU, UČITELE, CVIČITELE A VEDOUCÍHO 
SKUPINY PŘÍPADNĚ POŘADATELE AKCE:  
Vedoucí tréninku, učitel, cvičitel, vedoucí skupiny, pořadatel akce či jiná osoba 
zodpovědná za konanou akci zodpovídá za:  

• veškerou činnost v sokolovně,  

• celkové uzamčení sokolovny po odchodu,  

• uzavření oken, která byla otevřena za účelem větrání,  



• kontrolu uzavření vody ve sprchách,  

• provedení úklidu nářadí a vybavení v nářaďovně,  

• předání prostor včetně šaten a sociálního zařízení v odpovídajícím stavu, ve kterém je 
převzal.  

 
PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ:  
Každý návštěvník je povinen:  

• dodržovat návštěvní řád a respektovat pokyny správce sokolovny,  

• použité nářadí uložit na určené místo,  

• zachovávat pořádek a čistotu všech míst sokolovny,  

• při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i bezpečnosti ostatních osob,  

• pomůcky přenášet tak, aby nedošlo k poškození povrchu tělocvičny,  

• dodržovat bezpečnostní předpisy,  

• návštěvník zodpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo 
ztrátou a je povinen vzniklou škodu nahradit, za nezletilé osoby je povinen uhradit 
vzniklou škodu jejich zákonný zástupce,  

• pokud uživatel zjistí nějakou závadu či poškození, je povinen toto neprodleně oznámit 
správci sokolovny, 

• úraz či jinou mimořádnou událost je každý povinen ihned oznámit správci a zapsat do 
deníčku umístěném v lékárničce v nářaďovně.  

 
V SOKOLOVNĚ JE ZAKÁZÁNO:  

• svévolně poškozovat a ničit zařízení a vybavení sokolovny a přilehlých prostor,  

• kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém objektu,  

• požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v celém objektu (výjimkou je 
používání alkoholických nápojů při příležitosti kulturních akcí), 

• odhazovat odpadky (včetně žvýkaček) mimo určené odpadkové nádoby,  

• vnášet do sokolovny skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost 
návštěvníků,  

• smýkat těžké předměty (branky, překážky a nářadí) po povrchu sálu,  

• používat skateboardy, koloběžky, kola a kočárky (kočárky smí být postaveny na místě 
určeném správcem)  

 
VYKÁZÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKA:  
Správce má možnost vykázat návštěvníka,  

• který poruší návštěvní řád,  

• který je pod vlivem alkoholu či jiných návykových nebo omamných látek.  
 
 
Tento návštěvní řád sokolovny nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 
 

 
 

Děkujeme všem návštěvníkům, že o sokolovnu pečují a chovají se v ní slušně! 
Přejeme jim pěkné sportovní zážitky!!! 

 
 
 


