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1. Vymezení sportovišť
Sportovní areál Českého Švýcarska je majetkem města Krásná Lípa, ve správě ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o..
1. Venkovní sportoviště a prvky, nafukovací hala
a. 1 tenisový kurt – povrch: umělý, rozměr: 11m x 24m, tribuna: 100 míst, umělé osvětlení
b. 2 tenisové kurty – povrch: antuka, rozměr: 11m x 24m
c. nafukovací hala - 2 tenisové kurty – povrch: umělý, rozměr: 2x 11m x 24m, šatny, sprchy, WC
d. cvičná tenisová stěna – povrch: antuka
e. beachvolejbalové hřiště – povrch: písek, rozměr: 9m x 18m, sprcha
f. lezecká stěna – výška 10 m
g. minigolf – 18 drah
h. občerstvení, WC
i. dětský hrad
j. dětská skluzavka
k. dětská lanová dráha
l. dětská lezecká stěna – výška 2,5m
m. dětská trampolína
n. dětské hřiště – povrch: umělý, 4m x 8m
o. altán s posezením a krbem
2. Tělocvična
a. hrací plocha – povrch: umělý
b. sportovní nářadí
c. šatny, WC, sprchy
d. klubovna
e. kuchyňka
f. herna na stolní tenis
3. Hauserka
a. víceúčelové hřiště – povrch: umělý, rozměr 19,5m x 29m
b. stolní tenis - beton

2. Pravidla provozu
1. Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky sportovního areálu Českého Švýcarska.
2. Všichni návštěvníci sportovního areálu a sportovišť provozují veškerou činnost na své vlastní nebezpečí.
3. Při vstupu na sportovní areál či sportoviště je návštěvník povinen předem zaplatit vstupné. Doklad si uschová pro
případnou kontrolu. Pokud při kontrole nebude návštěvník schopen prokázat se platnou vstupenkou, bude
povinen vstupné na místě zaplatit. U dlouhodobého pronájmu lze provést úhradu v účtárně organizace nebo
převodem na bankovní účet.
4. Úrazy se hlásí obsluze v recepci sportovního areálu, která provede zápis do knihy úrazů a v případě potřeby se
přivolá lékař. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékárničky jsou v recepci, tělocvičně a nafukovací hale.
5. Za provoz a údržbu sportovišť je zodpovědná obsluha sportovního areálu. Návštěvník sportoviště je povinen řídit
se pokyny obsluhy, dodržovat platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti a dbát na bezpečnost ostatních
návštěvníků sportovišť.
6. V prostorách sportovního areálu jsou návštěvníci povinni dodržovat tyto zásady:
a. uposlechnout pokynů obsluhy areálu
b. chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům
c. odpadky odhazovat pouze do určených nádob, udržovat čistotu zejména na toaletách a v šatnách
d. chránit zařízení proti poškození, neplýtvat vodou a elektřinou
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e.
f.
g.
h.
i.

7.
8.
9.
10.

dodržovat zásady protipožární prevence, nerozdělávat ohně mimo určené místo
dodržovat zákaz kouření
dodržovat zákaz vstupu na sportoviště pod vlivem alkoholu
nevstupovat na sportoviště mimo provozní dobu
nevjíždět do sportovního areálu motorovým vozidlem, nejezdit v jeho prostorách na jízdním kole a
kolečkových bruslích
j. nevnášet hořlaviny, sklo a jiné předměty ohrožující osoby či majetek
k. nevodit do prostor areálu psy ani jiná zvířata
Při porušení provozního řádu nebude návštěvníkovi umožněn další pronájem sportovišť. Obsluha areálu je
povinna vykázat ze sportoviště osoby, které provozní řád porušují.
Inventář sportovišť může být přemísťován pouze se souhlasem obsluhy.
Za škody na majetku způsobené návštěvníkem odpovídá sám návštěvník a je povinen tyto neprodleně hlásit
obsluze sportovního areálu.
Obsluha areálu nezodpovídá za osobní věci návštěvníků, k uložení věcí slouží uzamykatelné skříňky v šatnách.

Venkovní sportoviště a prvky, nafukovací hala
1. Dětem do 15 let je vstup na sportoviště povolen pouze pod dozorem trenéra, učitele nebo osoby starší 18
let, která za ně plně zodpovídá. Využívat lezeckou stěnu smí pouze s písemným souhlasem zákonného
zástupce.
2. Pro hry volejbal a nohejbal jsou určena výhradně hřiště s umělým povrchem.
3. Před zahájením hry na jednotlivých sportovištích nebo užíváním jednotlivých prvků je návštěvník povinen
seznámit se s jejich provozním řádem a pravidly, tato dodržovat a zajistit jejich dodržovaní ostatními uživateli
(dětmi) pod jeho dozorem.
4. Rezervaci sportoviště lze provést maximálně 14 dní před započetím hry (neplatí pro karty pro volný vstup)
osobně v recepci, na tel. čísle 608 522 871 nebo po registraci v elektronickém rezervačním systému na stránkách
www.krasnalipa.cz. Rezervace propadne, pokud se zájemce nedostaví maximálně 5 minut po začátku
rezervovaného času. Sportoviště potom může být pronajato jinému zájemci.
5. Pronajaté sportoviště či prvek předává obsluha sportovního areálu a kontroluje jeho stav při zpětném převzetí od
návštěvníka, který je povinen nahlásit případné závady a poškození.
6. Návštěvník sportoviště provede běžný úklid v placeném čase před jeho předáním.
7. Všechna sportoviště a prvky jsou povoleny použít pouze pro účely, pro které jsou určeny.
8. Podrobnější pokyny k chování na jednotlivých sportovištích a prvcích jsou obsaženy v části Pokyny pro provoz,
která tvoří samostatnou přílohu provozního řádu sportovního areálu.

Tělocvična
1. Dětem do 15 let je vstup do tělocvičny povolen pouze pod dozorem trenéra, učitele nebo jiné odpovědné
osoby starší 18 let, která za ně plně zodpovídá, (vedoucí je povinen zajistit dozor – 1 dospělý [18+], na
skupinu max. 10 dětí [15-], při výuce ZŠ zodpovídá učitel za celou třídu).
2. Při pravidelné činnosti organizací a při uzavřených akcích není umožněn volný přístup veřejnosti.
3. Provoz se řídí plánem využití tělocvičny, který sestavuje jednou ročně tým obsluhy sportovního areálu.
4. Plán využití obsahuje:
a. hodiny pro veřejnost
b. hodiny rezervované pro základní školu – od 8:00 do 16:00 ve dnech školní výuky
c. pravidelně se opakující akce (tréninky oddílů, cvičení apod.)
5. Rezervaci sportoviště nebo ostatních prostor tělocvičny lze provést maximálně 14 dní před započetím hry (neplatí
pro organizace města) osobně v recepci, na tel. čísle 608 522 871 nebo po registraci v elektronickém
rezervačním systému na stránkách www.krasnalipa.cz. Rezervace propadne, pokud se zájemce nedostaví
maximálně 5 minut po začátku rezervovaného času. Sportoviště potom může být pronajato jinému zájemci.
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6. Pronajaté sportoviště předává obsluha sportovního areálu a kontroluje jeho stav při zpětném převzetí od
návštěvníka, který je povinen nahlásit případné závady a poškození.
7. Jízdní kola nelze umísťovat do prostor tělocvičny. Pro tyto účely jsou určeny stojany ve sportovním areálu.
8. Nářadí, pokud byl sjednán pronájem, je třeba před každým cvičením překontrolovat. Při zjištění závady se nesmí
dále používat a toto neprodleně nahlásit obsluze sportovního areálu.
9. Při pronájmu kuchyňky provedou spolu návštěvník a obsluha areálu vždy při předání a převzetí inventuru
vybavení dle předloženého soupisu.
10. Podrobnější pokyny k chování v tělocvičně jsou obsaženy v části Pokyny pro provoz, která tvoří samostatnou
přílohu provozního řádu sportovního areálu.

Hauserka
1. Dětem do 15 let je vstup povolen pouze pod dozorem osoby starší 15 let, která ručí za pořádek.
2. Hauserka je rezervována pro základní školu ve dnech školního vyučování od 8:00 do 16:00 hod.
3. Rezervaci sportoviště lze provést maximálně 14 dní před započetím hry osobně v recepci nebo na tel. čísle
608 522 871. Rezervace propadne, pokud se zájemce nedostaví maximálně 5 minut po začátku rezervovaného
času. Sportoviště potom může být pronajato jinému zájemci.
4. Pronajaté sportoviště předává obsluha sportovního areálu a kontroluje jeho stav při zpětném převzetí od
návštěvníka, který je povinen nahlásit případné závady a poškození.
5. Podrobnější pokyny k chování na Hauserce jsou obsaženy v části Pokyny pro provoz, která tvoří samostatnou
přílohu provozního řádu sportovního areálu.

3. Provozní doba
Sportoviště jsou otevřena pro veřejnost (s ohledem na klimatické podmínky) :
dny školního vyučování
mimo dny školního vyučování
venkovní sportoviště a duben - říjen
08.00 – 18.00
08.00 – 18.00
prvky,
antukové kurty
centrální kurt s umělým duben - říjen
08.00 – 22.00
08.00 – 22.00
povrchem a osvětlením
Hauserka
duben - říjen
16.00 – 18.00
08.00 – 18.00
tělocvična
celoročně
16.00 – 22.00
08.00 – 22.00
nafukovací hala
celoročně
08.00 – 22.00
08.00 – 22.00
Na venkovních sportovištích bez osvětlení může být v letním období provozní doba prodloužena až do 21:00 hod.

4. Akce pro veřejnost
1. Pořadatel akce podá písemnou žádost (prostřednictvím recepce SA) o pronájem sportoviště minimálně 30 dnů
před konáním akce, případně provede registraci prostřednictvím elektronického rezervačního systému.
2. Pořadatel akce dále zajistí požární dozor, zdravotní službu a pořadatelskou službu která po dobu celé akce
zajišťuje provoz, včetně hlídání a ostrahy všech prostor. Pořadatelská služba je viditelně označena.
3. Při veřejných akcích zodpovídá pořadatel za chování a bezpečnost diváků a účastníků.

5. Ceník
Ceny se řídí ceníkem Sportovního areálu Českého Švýcarska na pronájem sportovišť a vybavení. Ceník tvoří
samostatnou přílohu provozního řádu.
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6. Karty pro volný vstup
Karty pro volný vstup se prodávají v recepci sportovního areálu, ve dvojím provedení – individuální a double.
Individuální karta – je určena pro jednotlivce a vystavuje se na jméno. Je platná jeden rok ode dne vystavení. Karta
je nepřenosná. Při předložení v recepci SA umožňuje držiteli zdarma tenisovou hru na kurtech včetně nafukovací haly,
zdarma hraní minigolfu a stolního tenisu, to vše bez práva přednosti. Nevztahuje se na tělocvičnu a Hauserku a nelze
čerpat při hraní na turnajích. Hraje-li držitel karty dvouhru s nedržitelem karty, platí nedržitel 1/2 ceníkové ceny. Hraje-li
držitel karty čtyřhru s nedržiteli karet, platí nedržitelé 3/4 ceníkové ceny. Kartu pro volný vstup nelze uplatnit ke kumulaci
slev. Rezervace sportoviště pro první 2 hodiny hraní denně je možná maximálně 2 týdny před započetím hry. Hraní nad
rámec 2 hodin denně je možné pouze po dohodě s obsluhou sportovního areálu, bez práva předchozí rezervace.
Double karta - vydává se pro jednotlivce a vystavuje se na jméno. Majitel karty si může zdarma přizvat ke hře hosta.
Je platná jeden rok ode dne vystavení. Karta je nepřenosná. Při předložení v recepci SA umožňuje držiteli a jeho hostu
zdarma tenisovou hru na kurtech včetně nafukovací haly, zdarma hraní minigolfu a stolního tenisu, to vše bez práva
přednosti. Nevztahuje se na tělocvičnu a Hauserku a nelze čerpat při hraních na turnajích. Hraje-li držitel karty a jeho host
čtyřhru proti nedržitelům karet, platí nedržitelé 1/2 ceníkové ceny. Kartu pro volný vstup nelze uplatnit ke kumulaci slev.
Rezervace sportoviště pro první 2 hodiny hraní denně je možná maximálně 2 týdny před započetím hry. Hraní nad rámec
2 hodin denně je možné pouze po dohodě s obsluhou sportovního areálu, bez práva předchozí rezervace.
Ceny karet pro volný vstup jsou uvedeny v ceníku. V případě rozložení platby do dvou stejných splátek je karta
platná pouze 3 měsíce ode dne zaplacení první poloviny! Po doplacení zbývající částky se platnost automaticky
prodlužuje na 12 měsíců od data vystavení.

7. Využívání sportovišť zájmovými organizacemi
Zájmové a sportovní organizace z Krásné Lípy využívají sportoviště ve zvláštním režimu pouze na základě žádosti
schválené zástupcem města nebo smlouvy uzavřené s městem Krásná Lípa.
Bezplatné využívání sportovišť bude na základě smlouvy s městem umožněno zejména:
1. Oddílům TJ Krásná Lípa vzniklým před 1. 1. 2007
2. Dětem a mládeži do 18 let ze sportovních oddílů se sídlem v Krásné Lípě.
3. Sportovním oddílům se sídlem v Krásné Lípě, které se účastní oficiálních sportovních soutěží
ČSTV nebo jiného národního sportovního svazu po dobu min. 2 let.
Sportovní organizace využívají bezplatně tělocvičnu a příslušenství (klubovna, kuchyňka, soc. zařízení) v souhrnném
počtu do 30 hod. týdně včetně mistrovských zápasů a turnajů, dle schváleného rozvrhu. Sportovní organizace si musí
tréninky zarezervovat samostatně na sportovním areálu a to elektronicky na www.krasnalipa.cz, telefonicky na
608 522 871 nebo osobně přímo ve sportovním areálu. Sportovní organizace mají přístup do rezervačního systému
sportovního areálu 14 dní před otevřením rezervačního systému pro ostatní organizace apod., nejpozději si však mohou
hodiny rezervovat týden před akcí s rizikem obsazení hodin jiným zájemcem. Rezervovat hodiny si sportovní organizace
mohou pouze na měsíc dopředu, poté se musí rezervace opakovat. Omluvit nepřítomnost při rezervaci je nutné
nejpozději 48 hodin předem. Pokud se organizace neomluví dvakrát za kalendářní rok, ztrácí nárok na rezervaci a uhradí
cenu za pronájem propadlých hodin dle ceníku. Organizace nemohou blokovat jiné hodiny, než které mají v rozvrhu.
Bezplatné využití sportovišť SA organizacemi pro další akce nad výše uvedený rámec (turnaje, soustředění atd.) je
možné jen u vybraných akcí zařazených do kalendáře kulturních a sportovních akcí města Krásná Lípa pro příslušný rok.
Ve výjimečných případech schvaluje bezplatné využití sportovišť ředitelka školy, vždy však na základě žádosti podané
v dostatečném předstihu (min. 4 týdny před plánovanou akcí).
Subjekty, kterým bylo sportoviště pronajato bezplatně nebo s jakoukoliv slevou uvedou ve všech svých propagačních
a tiskových materiálech: Tuto organizaci finančně podporuje město Krásná Lípa.
V Krásné Lípě 6. 10. 2011

RNDr. Ivana Preyová
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Pokyny pro provoz
Sportovní areál Českého Švýcarska
a. Tenisový kurt – povrch umělý
 Je zakázáno používání nevhodné obuvi (kopačky, tretry, trekková obuv a podobné typy).
 Je zakázáno vnášení na hrací plochu zejména olejů, rozpouštědel, horkých předmětů, ostrých
předmětů, skleněných nádob a ohně.
 Je zakázáno vjíždění na kole a kolečkových bruslích.
 Plochu nelze použít v době, kdy je ve vnitřní struktuře povrchu ledová tříšť.
b. Tenisové kurty a cvičná tenisová stěna – povrch antuka
 Je zakázáno používání nevhodné obuvi (kopačky, tretry, trekková obuv a podobné typy).
 Je zakázáno vnášení na hrací plochu zejména olejů, rozpouštědel, horkých předmětů, ostrých
předmětů, skleněných nádob a ohně.
 Je zakázáno vjíždění na kole a kolečkových bruslích.
 Plochu nelze použít v době, kdy je ve vnitřní struktuře povrchu ledová tříšť.
 Kurt je třeba před ukončením zaplaceného času uklidit a zamést.
c. Beachvolejbalové hřiště – povrch písek
 Je zakázáno vnášení na hrací plochu zejména,ostrých předmětů, drobných předmětů,
skleněných nádob a ohně.
 Na hřišti platí přísný zákaz pití ze sklenic a skleněných lahví!
 Hřiště je třeba před ukončením zaplaceného času uklidit a uhrabat.
d. Lezecká stěna
 Na lezecké stěně návštěvníci provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí, tuto skutečnost
potvrzují svým podpisem na prohlášení. Za nezletilé osoby tento dokument podepisuje zákoný
zástupce - rodič. Prohlášení podepisuje také osoba, která dohlíží na osobu nezletilou.
 Na lezecké stěně je návštěvník povinen:
 uposlechnout pokynů obsluhy sportovního areálu
 dodržovat zásady bezpečného lezení (používat expresky, jisticí pomůcky, zbytečně
neriskovat)
 nenosit jídlo a pití pod lezeckou stěnu
 při lezení používat pouze lezeckou obuv
 lezeckou obuv si obouvat zásadně pod stěnou, nikoli v šatně
 při lezení používat magnézium, sáček na magnézium nosit tak, aby se nevysypal
 Lezec je povinen se při lezení jistit. Sólový trénink je zakázán. Sólolezení (bez navázání na lano)
je povoleno pouze jako bouldering, a to do výšky prvního postupového jištění (nýt + expreska)
v celé šířce (všech tří stran) stěn, a to pouze v případě, že se nad sólolezcem nenachází
prvolezec, který ještě nemá zapnuté minimálně třetí jištění.
 Při lezení je zakázáno vynechávat jisticí body. Každý jisticí bod musí být zapnut nejpozději ve
výši kolen.
 Lezec nesmí při výstupu odbočit z linie své cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky
tréninku. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou lezců. ZAKAZUJE SE
JIŠTĚNÍ DVOU LEZCŮ NAJEDNOU VE STEJNÉ KARABINĚ POSTUPOVÉHO JIŠTĚNÍ!
 Druholezec je povinen lézt na laně blíže u stěny a ukončit výstup v takovém místě, kde bude
jištěn minimálně přes dvě postupová jištění!
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Jistící je povinen věnovat se jištění po celou dobu výstupu i spouštění a povolovat či dobírat lano
tak, aby minimalizoval délku případného pádu. Pád musí zachytit tak, aby pokud možno nedošlo
ke zranění prvolezce a ostatních účastníků tréninku a aby nedošlo k poškození stěny,
postupového jištění či horolezeckých pomůcek. Pády vždy chytejte s prokluzem – dynamicky.
Neúměrně dlouhé pády („na efekt“) nejsou povoleny.
 Dobírání v jisticím bodě je zakázáno, stejně jako nácvik stavění apod. Spouštění probíhá
zásadně plynule s ohledem na ostatní účastníky tréninku.
 Osobám, které právě nelezou nebo nejistí, je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou.
 Nedoporučuje se lézt s horním jištěním, vyjma části stěny s trvale pověšenými lany, která slouží
pro výcvik začínajícících lezců.
 K lezení lze použít instalovaných chytů, nikoliv okrajů stěny.
 Upravování stávajících cest není bez vědomí obsluhy areálu povoleno.
 V případě zjištění uvolněného chytu nebo jisticího prostředku je účastník tréninku povinen na
tuto okolnost upozornit obsluhu areálu a případně i lezce, který do takto narušené cesty chce
nastoupit.
 Při osazování nových chytů nebo jejich výměně je třeba zajistit, aby se v prostoru pod tímto
místem nezdržovali žádní účastníci tréninku.
 V prostoru kolem stěny je zakázáno konzumovat občerstvení, alkoholické nápoje a kouřit.
 Každý účastník tréninku je povinen chovat se tak, aby neohrožoval ani neomezoval ostatní
účastníky a při úrazu poskytnout první pomoc a neprodleně, sám nebo prostřednictvím služby,
přivolal lékaře.
 Každý účastník tréninku, který zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen
příslušnou osobu upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V případě, že to
nepovede k nápravě, je třeba informovat obsluhu areálu.
 Provozovatel a jím zmocněný zástupce (obsluha areálu) je oprávněn kdykoliv vykázat z areálu
osobu, která porušuje ustanovení provozního řádu. a to bez vrácení vstupného.
 Tento PŘ má provizorní charakter a provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit jeho
jednotlivá ustanovení. Veřejnosti přístupný (viditelně vyvěšený) PŘ je závazný pro všechny
uživatele horolezecké stěny.
e. Minigolf – 18 drah
 Je zakázáno vstupovat na hrací desky – dráhy minigolfu a provádět jakékoli jejich úpravy.
 Je zakázáno hraní, pokud v bezprostředním okolí drah leží souvislá pokrývka vody.
f. Občerstvení, WC
g. Dětský hrad
 Zařízení je určeno dětem do 10 let, do 8 let pod dohledem zletilé osoby.
 Je povolen vstup na hrad maximálně 5 dětí najednou.
 Klouzání na skluzavce je povoleno pro 1 dítě, vždy v sedu nohama napřed.
 Je zakázáno vystupování vzhůru po ploše samotné skluzavky.
 Zařízení nepoužívejte pokud je povrch mokrý nebo namrzlý.
h. Dětská skluzavka
 Zařízení je určeno pro děti do 10 let, do 8 let pod dohledem dospělé osoby.
 Klouzání na skluzavce je povoleno pro 1 dítě, vždy v sedu nohama napřed.
 Je zakázáno vystupování vzhůru po ploše samotné skluzavky.
 Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch mokrý nebo namrzlý.
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Dětská lanová dráha
 Lanovka je určena pro děti od 5 do 14 let, do 8 let pod dohledem dospělé osoby.
 Na lanovce jede vždy 1 dítě a drží se oběma rukama madel, vždy čelem ve směru pohybu.
 Je zakázáno chytat lano rukama nebo se ho jen dotýkat po celé jeho délce.
 Je zakázáno zachytávat dítě v jízdě.

j.

Dětská lezecká stěna
 Stěna je určena dětem do 15 let pod dohledem dospělé osoby.
 Stěna je určena pro lezení bez jištění.
 Je zakázáno ničení pletiva na vrchní části stěny!
 Je zakázáno sbírání kamenů v okolí stěny a házení na tenisové kurty!
k. Dětská trampolína
 Je zakázáno překračovat maximální povolené zatížení trampolíny 140 kg.
 Trampolína je určena pro děti do 14 let, do 8 let pod dohledem dospělé osoby.
 Trampolínu nelze používat po setmění.
 Pokud je trampolína zakryta ochrannou plachtou, nelze ji používat
 Trampolínu nelze používat při dešti, mrazu a sněhu. Povrch musí být zcela suchý.
 Na trampolíně je zakázáno
1. vnášet ostré předměty, ani v kapsách.
2. vstupovat v obuvi
3. skákat salta a jiné nebezpečné skoky
 Na trampolíně může skákat pouze jedna osoba
l. Dětské hřiště – povrch umělý,
 Je zakázáno používání nevhodné obuvi (kopačky, tretry, trekková obuv a podobné typy).
 Je zakázáno vnášení na hrací plochu zejména olejů, rozpouštědel, horkých předmětů, ostrých
předmětů, skleněných nádob a ohně.
 Je zakázáno vjíždění na kole a kolečkových bruslích.
 Plochu nelze použít v době, kdy je ve vnitřní struktuře povrchu ledová tříšť.
m. Altán s posezením a krbem
 Po ukončení grilování je třeba gril vyčistit, sezení uklidit a předat správci.
 Je zakázáno v krbu používat k topení jiný materiál než dřevo a dřevěné uhlí.
 Je zakázáno manipulovat s ohněm v okolí krbu.
n. Nafukovací hala - 2 tenisové kurty – povrch umělý
 Přístup do haly zajišťuje obsluha areálu a za provoz haly je plně odpovědna. Klíče nelze
zapůjčit jiné osobě.
 Do haly je vstup povolen pouze ve sportovní sálové obuvi (zákaz kopaček a obuvi, která
podlahu znečišťuje, nebo dělá na podlaze rýhy). Přezouvají se i trenéři a návštěvníci.
 Oblečení, obuv a další věci se odkládají v šatně do uzamykatelných skříněk.
 V hale nelze hrát kopanou apod., pouze sálovou kopanou se sálovým míčem. Nelze používat
míče, se kterými se hraje venku a míče tvrdé.
 Do haly je zakázáno vnášet nápoje v otevřených a skleněných nádobách a potraviny.
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o. Tělocvična – povrch umělý
 Do tělocvičny je vstup povolen pouze ve sportovní sálové obuvi (zákaz kopaček a obuvi, která
podlahu znečišťuje, nebo dělá na podlaze rýhy). Přezouvají se i trenéři a návštěvníci (lze
použít jednorázové návleky).
 Oblečení, obuv a další věci se odkládají v šatně do uzamykatelných skříněk.
 V tělocvičně nelze hrát kopanou apod., pouze sálovou kopanou se sálovým míčem. Nelze
používat míče, se kterými se hraje venku a míče tvrdé.
 Do tělocvičny je zakázáno vnášet nápoje v otevřených a skleněných nádobách a potraviny.
 Je zakázáno používat sportovní nářadí a náčiní a manipulovat s ním, pokud nebyl sjednán
pronájem.
p. Hauserka – povrch umělý
 Je zakázáno používání nevhodné obuvi (kopačky, tretry, trekková obuv a podobné typy).
 Je zakázáno vnášení na hrací plochu zejména olejů, rozpouštědel, horkých předmětů, ostrých
předmětů, skleněných nádob a ohně.
 Je zakázáno vjíždění na kole a kolečkových bruslích.
 Je zakázáno lezení přes ploty areálu hřiště.
 Plochu nelze použít v době, kdy je ve vnitřní struktuře povrchu ledová tříšť.
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VZORY PROHLÁŠENÍ:

Prohlášení při lezení na umělé stěně
Já ……………………………………… narozený/á ……………………
podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem se seznámil/a
s provozním řádem sportovišť provozovanými ZŠ a MŠ Krásná Lípa
p.o. Beru plně na vědomí, že lezení na stěně je na vlastní nebezpečí.
Jsem si vědom(a) své vlastní odpovědnosti za případnou škodu na
zdraví či na majetku, která v důsledku lezení může vzniknout.
V Krásné Lípě dne…………..
Podpis:……………………………..

Prohlášení instruktora – vedoucího
Já ………………………………………… narozený/á ……………………
podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem se seznámil/a
s provozním řádem sportovišť provozovanými ZŠ a MŠ Krásná Lípa,
p.o. Beru plně na vědomí, že lezení na stěně je na vlastní nebezpečí.
Potvrzuji dále, že jsem seznámil/a mě svěřené osoby se jmenovanými
řády a pravidly a přebírám za ně veškerou odpovědnost za případnou
škodu na zdraví či na majetku. Prohlašuji, že mám příslušné zkoušky,
na základě kterých mohu vést lezecký výcvik.
V Krásné Lípě dne…………..
Podpis:……………………………..
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Souhlas zákonného zástupce s lezením nezletilého na umělé stěně
Já ………………………………………….. souhlasím,
aby můj syn / dcera ……………………………… narozený(á)……………
lezl(a) na lezeckou stěnu provozovanou ZŠ a MŠ Krásná Lípa p.o. v
doprovodu osoby starší 18 let, jménem …………………………………..
Seznámil jsem syna/ dceru s tím, že je povinen/na respektovat
všechny pokyny dané provozním řádem. Jsem si vědom, že lezení
probíhá na vlastní nebezpečí a přebírám za syna/dceru odpovědnost
za případné poškození zdraví či majetku.
V Krásné Lípě dne………….. …………………………….
Podpis zákonného zástupce ……………………………..
Telefonní číslo zákonného zástupce:

