Provozní řád areálu
SaBaT Praha, z.s., se sídlem U Vltavy 1, Praha 7 – Troja, 171 00, IČ: 48133183, DIČ: CZ48133183,
zapsaný u Městského soudu v Praze pod č. L 4365 (dále „SaBaT“) vydává tento provozní řád areálu.
Sportovní areál (dále „areál“) je provozovaný společností (sportovní organizací) SaBaT, která v zájmu
bezpečnosti, kvality a čistoty nabízených služeb stanovuje následující pravidla, která jsou návštěvníci
areálu (sportovci, doprovod, diváci a všichni ostatní návštěvníci) povinni dodržovat.
Děkujeme všem našim návštěvníkům a zákazníkům za pochopení.
Obecná pravidla provozu areálu:
1.

Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem areálu.
Návštěvník je povinen se seznámit před započetím sportování s Provozním řádem sportoviště.
Provozní řády sportoviště jsou k dispozici v klubovně i na vývěskách situovaných přímo u jednotlivých
sportovišť v areálu.

2.

Návštěvník se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování a svým jednáním se snaží
šetřit a chránit prostory a vybavení areálu a sportovišť.
Návštěvník areálu je vždy povinen uposlechnout příkazu správce areálu či oprávněných osob SaBaT a
tito jsou oprávněni vykázat z areálu ty uživatele či návštěvníky, kteří nedbají jejich pokynů a nedodržují
tento Provozní řád

3.

Provozní doba sportovišť je dána potřebami sportovních oddílů SaBaT.
V pracovní dny obvykle od 14 do 22 hodin, o sobotách, nedělích a dnech pracovního volna by neměla
by být zahájena před 8:00 hod a ukončena do 22:00 hod.
Provozní doba areálu, zázemí včetně šaten, klubovny s občerstvením a parkoviště je v souladu
s provozní dobou areálu a sportovišť a může být upravena z důvodů předem domluvených sportovních
či společenských akcí.
V případě pronájmu sportovišť platí dohodnutý čas a doba pronájmu.

4.

Vstup do areálu mají umožněn členové SaBaT a jejich doprovod, členové jiných sportovních oddílů a
jejich doprovod při akcích organizovaných SaBaT, účastníci a návštěvníci sportovních a dalších akcí
organizovaných SaBaT, a návštěvníci, využívající pronájem sportovišť.
Vstup do areálu je povolen pouze zřízenými vchody.
Je zakázáno přelézat ploty nebo jiným způsobem nestandardně pronikat do i z areálu.
Klíče od vstupu do areálu mají k dispozici členové výboru SaBaT a vedoucí jednotlivých týmů, trenéři a
správce areálu.

5.

Areál je členům přístupný na vlastní riziko, trenéři za svěřence zodpovídají jen při oficiálních akcích jako
jsou tréninky, turnaje apod.
Vzhledem k probíhajícím sportovním utkáním či jiným sportovním aktivitám na hřištích i mimo ně je
pohyb v areálu pouze na vlastní nebezpečí a je třeba dbát zvýšené ostražitosti.
Provozovatel areálu odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným a/nebo
nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

6.

Provozovatel neručí za odložené věci v areálu ani za věci uložené v zaparkovaných automobilech.
Neručí ani za cennosti návštěvníků tj. za peníze, klenoty či jiné majetkových hodnot - včetně peněz,
platebních karet, mobilních telefonů, klíčů od vozidel atd.

Za chování dětí a mladistvých jsou odpovědní rodiče či odpovědný zástupce. Vedoucí jednotlivých týmů
a trenéři jsou odpovědni za chování svých svěřenců po dobu organizované sportovní akce či tréninku.
8. Parkování automobilů a motorek návštěvníků areálu je povoleno pouze na místech vyhrazených pro
parkování.
7.

I.

Parkující jsou povinni respektovat pokyny oprávněných osob SaBaT.

II.

Parkování vozidel nemůže omezovat ostatní návštěvníky. V případě nedostatku parkovacích
míst je nutné využít nejbližší veřejná parkoviště, např. v ulici Povltavská.

III.

Parkoviště není hlídáno ani střeženo, dopravní prostředky nejsou hlídány (opatrovány) před
ztrátou či poškozením.

IV.

Zaparkovaná vozidla nejsou žádným způsobem chráněna proti poškození letícími míči. SaBaT
nenese zodpovědnost za škody způsobené letícími míči v rámci areálu.

V.

SaBaT je oprávněn trvale či v určitém časovém intervalu zpoplatnit odstavení motorových
vozidel na svých parkovacích plochách pro osoby, jež nevyužívají jejich areálu jako sportovci
či jejich doprovod (sportoviště, klubovna).

9.

Parkování jízdních kol je povoleno u stojanů k tomu určených.
Kola u stojanů nejsou hlídána ani střežena, SaBaT neručí za škody způsobené na kolech ani jejich
částech lidmi nebo letícími míči.

10.

V případě návštěvy areálu se psy je návštěvník povinen:
I.

mít psa neustále na vodítku a případně opatřit psa náhubkem či jiným zařízením, které zaručí
bezpečnost ostatních návštěvníků a dětí,

II.

Je zakázáno venčit psy v celém areálu včetně terasy a klubovny,

III.

Je zakázáno vstupovat se psy na sportoviště.

V případě nedodržení výše uvedených pravidel, která se týkají pohybu psů po areálu, bude
návštěvníkovi zakázán vstup do areálu a veškerý úklid a hygienická opatření budou návštěvníkovimajiteli psa účtovány.
11.

12.

13.

V prostorách areálu je zakázáno zejména:
I.

Odhazovat odpadky na zem a jinak znečišťovat venkovní a vnitřní prostory areálu.

II.

Ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu.
Polepovat či pomalovávat budovy a zařízení areálu, pokud nebylo schváleno
provozovatelem.

III.

Kouřit v celém prostoru areálu, na sportovištích, v jeho budovách a na tribunách všech hřišť,
vyjma míst, která jsou označena jako kuřácká (tj. vyznačený prostor na terase).

IV.

Přinášet hořlaviny a výbušniny všeho druhu, zbraně, chemické a jiné nebezpečné látky.

V.

Pořizovat prostřednictvím jakýchkoliv technologických (nejsou to spíš technická) zařízení
zvukové či obrazové záznamy probíhajících akcí bez povolení provozovatele.

VI.

Vstupovat do míst označených nápisem „POUZE PERSONÁL“ nebo „VSTUP ZAKÁZÁN“.

V případě nedodržení uvedených pravidel bude:
I.

návštěvník z areálu vykázán a/nebo bude návštěvníkovi zakázán přístup do areálu,

II.

zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány,

III.

vymáhána náhrada způsobené škody.

Na dodržování provozního řádu dohlíží dle svých možností správce areálu, ale též i kdokoliv přítomný
z výboru SaBaT nebo vedoucí a trenéři jednotlivých družstev.
Důležitá telefonní čísla:
155 – Záchranná zdravotní služba

150 - Hasiči

156 – Městská policie

158 – Policie České republiky

112 – jednotné číslo pro všechny složky záchranného integrovaného systému
Závěrečná ustanovení
Tento Provozní řád areálu Troja je účinný ode dne 1. 4. 2018 a je k dispozici na nástěnce areálu a na
internetových stránkách www.sabat.cz.
Výkonný výbor spolku SaBaT Praha z.s.

Provozní řád sportoviště:
1. Hráči a hráčky sportují na vlastní nebezpečí.
Nedoporučujeme sportovat nemocným a těhotným ženám.
V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem.
2. Na sportoviště se vstupuje:
a. na pokyn trenéra/trenérky, vedoucího družstva
b. se začátkem vyhrazeného hracího období,
c. v obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch,
d. s náčiním určeným pro daný druh sportu,
e. ve sportovním oblečení.
f. Hráči a hráčky do 18 let mohou sportoviště využívat pouze pod dohledem osoby starší
18 let! Členové SaBaT mladší 18 let mohou využívat sportoviště pouze na základě
písemného souhlasu rodičů.
g. Hráči, trenéři a jiní uživatelé, např. nájemci (dále uživatelé) sportoviště jsou povinni po
příchodu do areálu před zahájením sportovní činnosti nahlásit správci areálu veškeré
závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“).
Tato ohlašovací povinnost se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání
sportoviště anebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště. Pokud není možné
sportoviště dále užívat např. z bezpečnostních důvodů, není hráčům ani trenérům či
jiným uživatelům dovoleno sportoviště dále užívat do doby vyřešení situace.
3. V případě, že uživatelé nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady
užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu nebo zranění.
4. Sportoviště a speciálně tréninkové klece a nadhazovací stroje musí být využívány:
a. pouze pro daný sport a se správnými míči,
b. pouze po určenou dobu tréninku a po ukončení vymezeného období sportoviště
okamžitě opustí,
c. podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval
ostatní sportovce v areálu.
d. pouze osobami, které nejsou pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných či
toxických látek.
e. Speciálně pro pálkařské klece s nadhazovacími stroji platí, že trénující hráči jsou povinni
zajistit, aby v kleci nebyl kromě nich a podavače míčů za ochrannou zástěnou žádná další
osoba!
5. Uživatelé opustí sportoviště po provedení úklidu sportoviště.
Úklid provádí v časovém období pro jeho trénink, nikoli v období, kdy má sportoviště začít
užívat další uživatel.
Na sportovišti je zakázáno zejména:
o

kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky,

o

odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,

o

používat zařízení sportoviště k jiným účelům, než je určeno, a provádět na něm neodborné
úpravy

o

vnášet cizí nebezpečné předměty – zejména sklenice a skleněné obaly.

Doporučení: z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme vstupovat na sportoviště se žvýkačkou a žvýkacím
tabákem v ústech.

Upozornění pro uživatele:
V případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel užívání sportoviště či vybavení má správce areálu
právo:


ukončit hru bez náhrady,



vykázat návštěvníka ze sportoviště a/nebo z areálu,



zakázat přístup do areálu,



zjistit totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány,



vymáhat náhradu způsobené škody.
Závěrečná ustanovení
Tento Provozní řád sportoviště je účinný ode dne 1.1.2018 je k dispozici na internetových stránkách
www.sabat.cz a je umístěn u jednotlivých sportovišť.
Výkonný výbor spolku SaBaT Praha z.s.

