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PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY
Provozní řád posilovny upravuje podmínky využívání a pravidla provozu prostor posilovny
a je přílohou Provozního řádu Gymnázia Ústí nad Orlicí.
Posilovna je obvykle přístupná ve dnech školního vyučování od 7:00 hod. do 17:00 hod. Provozovatel si
vyhrazuje právo změny provozní doby.
Vstup je povolen žákům v rámci hodin tělesné výchovy s dozorem vyučujícího. Mimo výuku je povolen
jen zletilým registrovaným osobám a žákům vyššího gymnázia. Registrovaní návštěvníci zaplatí poplatek
na příslušné pololetí a podepíší prohlášení. Toto bude uloženo u správce posilovny.
Každý návštěvník je povinen dodržovat níže uvedená pravidla.

VŠEOBECNÉ POKYNY
1. Každý návštěvník posilovny je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu
s ním.
2. Prostory posilovny jsou mimo výuku určeny výhradně k rekreačnímu sportovnímu vyžití.
3. Při vstupu do posilovny je návštěvník povinen se zapsat do knihy, která je umístěna v posilovně.
4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Gymnázium nenese žádnou zodpovědnost za
zdravotní stav návštěvníků. V zájmu vlastní bezpečnosti se nedoporučuje do posilovny chodit jednotlivě. Žáci
školy musí být v posilovně povinně alespoň ve dvojici.
5. Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném pro cvičení
určeném sportovním oblečení. Každý návštěvník při cvičení na posilovacích přístrojích musí mít ručník.
6. Návštěvník je povinen užívat prostory posilovny pouze k účelům, ke kterým jsou určeny, a dodržovat v těchto
prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
7. Při provozování příslušné sportovní činnosti návštěvník nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků
a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory posilovny.
8. Návštěvník přítomný v posilovně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným
cvičencům.
9. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje anebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou
skutečnost oznámit správci posilovny písemným záznamem do návštěvní knihy.
10. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo a uvede stanoviště do původního
stavu.
11. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit správci posilovny.
12. V celém prostoru posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně
a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.
13. Do všech prostor posilovny je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných
nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení.
14. V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené
prostředky. Poplatek za užívání posilovny je stanoven provozovatelem.
15. K převlékání je výhradně určen převlékací prostor v posilovně. K dispozici jsou i klíče od sprch a WC. Návštěvník je
povinen tyto prostory po použití opět zamknout a klíče vrátit na určené místo.
16. Zakazuje se znečišťovat prostory šaten, WC a sprch.
17. Za cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) si ručí návštěvník sám. V případě ztráty těchto věcí, nenese za tyto
věci provozovatel žádnou zodpovědnost.
Správce posilovny je p. Karel Manczal

tel.: 777 325 325 e-mail:skolnik@gymuo.cz

V Ústí nad Orlicí, dne 15. 10. 2018
………………………………………….
Mgr. Marek Hoffmann,
ředitel gymnázia
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PROHLÁŠENÍ
REGISTROVANÉHO NÁVŠTĚVNÍKA POSILOVNY
Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že mimo výuku budu cvičit v posilovně na vlastní nebezpečí.
V případě úrazu nebudu požadovat žádné náhrady na gymnáziu. (Doporučujeme všem cvičencům,
aby se pro případ zranění pojistili u vhodné pojišťovny.) Prohlašuji dále, že v případě poškození
nějakého nářadí jsem připraven se spoluúčastnit nápravy. Míra spoluúčasti bude stanovena podle
míry zavinění.

Jméno a příjmení:

…………………………………….......................................

Adresa:

........................................................

Telefon:

.......................................................

Svým podpisem prohlašuji, že jsem se seznámil s provozním řádem posilovny a souhlasím s ním.

Dne: ………………………………………….

Podpis:

............................................

U nezletilých:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:

……………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce:

…………………………………………………………….

Toto prohlášení slouží výhradně k účelu provozu posilovny a správce jej archivuje po dobu trvání
registrace návštěvníka.

