
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SOKOLOVNY

Obecná ustanovení: 

 1. Návštěvní řád vydává provozovatel Sokolovny, Sportovní areály Sedlčany.
 2. Návštěvníci a uživatelé vstupem do Sokolovny vyjadřují svůj souhlas s 

obsahem tohoto Návštěvního řádu. 
 3. Návštěvníci a uživatelé Sokolovny jsou povini se řídit tímto Návštěvním 

řádem a pokyny pověřených zaměstnanců provozovatele.
 4. Vstup do Sokolovny a její užívání uskutečňuje každý uživatel a návštěvník na 

vlastní nebezpečí a je povinen se chovat tak, aby neohrozil zdraví své ani 
ostatních. 

 5. Sokolovna slouží především uživatelům, kteří uzavřeli s provozovatelem 
smlouvu o užívání. V ostatních časech veřejnosti.

 6. Uživatelé a návštěvníci smí vstupovat do Sokolovny pouze v čase 
nasmlouvaném či předem domluveném a posléze zaplaceném.

 7. Cena je stanovena na 150,-Kč/1 hodinu užití tělocvičny, šatny, sprch a 
záchodů.

 8. Do Sokolovny je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek.

 9. Je zakázáno požívat alkohol či jiné návykové látky, kouřit, vstupovat se psy 
nebo s jinými zvířaty, ohrožovat bezpečnost osob a majetku nebo jinak 
obtěžovat ostatní návštěvníky.

 10. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm a s předměty ohrožujícími bezpečnost 
návštěvníků Sokolovny (zbraně, skleněné láhve a pod.). 

 11. Dětem do 15-ti let je povolen vstup jen v doprovodu dospělé odpovědné 
osoby.

 12. Vstup organizovaných skupin mládeže do 18-ti let, je možný pouze v 
doprovodu odpovědné osoby.

 13. Za chování žáků, studentů, sportovců a dalších organizovaných kolektivů nese 
odpovědnost k tomu určená odpovědná osoba.

 14. Provozovatel Sokolovny nenese zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, 
které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním 
návštěvního řádu.

 15. Vstupovat do tělocvičny se smí pouze v čisté obuvi určené na dřevěnou 
palubovku.

 16. Návštěvníci a uživatelé jsou povinni přezouvat se a odkládat svoje věci jen v 
prostorách k tomu určených (šatně). 



 17. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené nebo odložené v areálu Sokolovny, 
které nejsou uloženy na místě tomu určeném (uzamčené šatny).

 18. Všichni návštěvníci musí po sobě uklidit použité nářadí a náčiní do k 
tomu určených míst. 

 19. Návštěvníci a uživatelé jsou povinni šetrně zacházet s vybavením Sokolovny. 
Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na 
vybavení Sokolovny a majetku ostatních návštěvníků.

 20. Úrazy a škody je každý povinen neprodleně hlásit správci Sokolovny.
 21. Každý návštěvník a uživatel Sokolovny je povinen šetřit vodou, teplem a 

elektrickou energií (při odchodu zavřít okna, zhasnout světla, zkontrolovat 
jestli neprotéká někde voda a zamknout).

 22. Sokolovna je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který je stanoven 
na základě objednávek a je uveřejněn na vývěsce a na webu provozovatele. 

 23. Poplatky za užívání Sokolovny se platí dle platného ceníku, v hotovosti v 
kanceláři provozovatele, nebo fakturou vydanou provozovatelem, pokud není 
sjednáno jinak. 

 24. Rezervaci sportoviště lze dohodnout osobně u správce Sokolovny nebo v 
kanceláři provozovatele a na telefoních číslech: 734232783, 734232782

 25. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen 
změnu ohlásit správci Sokolovny nejpozději 3 hodiny před stanoveným 
časem. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn žádat zaplacení tohoto 
objednaného času, nebo nepřijímat od tohoto objednatele další rezervace.

 Závěrečná ustanovení: 
1. Pořadatelé všech akcí, pořádaných v Sokolovně, musí dodržovat podmínky 

předem smluvené s provozovatelem.
2. Dozor nad dodržováním tohoto řádu vykonává správce Sokolovny.
3. Přání a stížnosti, týkající se provozu Sokolovny mohou být uplatněny na 

mailto:info@arealysedlcany.cz

Správce Sokolovny: Jiří Křesina, tel. 734232783
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