
 

 

 

 
PROVOZNÍ ŘÁD HERNY STOLNÍHO TENISU 

 
I. Základní ustanovení  

 
1. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů herny stolního tenisu (dále jen „herny“), jejich 

práva a povinnosti.  
2. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele herny a jejího příslušenství a tito jsou povinni jej 

dodržovat. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně odpovědný trenér, cvičitel 
nebo jejich rodiče.  

3. Vstupem do prostoru herny uživatelé vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního 
řádu.  

4. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu.  
 

II. Všeobecná pravidla užívání prostor herny 
 
1. Provoz herny je stanoven od 8.00 – 22.00 hodin každý den. 
2. Herna slouží pouze k provozování stolního tenisu. 
3. Do herny mají vstup bezplatně osoby ubytované ve studentské části kolejí (dále jen „uživatel“). 

Klíče od herny si může uživatel zapůjčit oproti identifikační kartě (studentský průkaz), a to na 
jednotlivých recepcích budov, kde jsou herny umístěny.  

4. Ostatní uživatelé herny si mohou zapůjčit hernu v přízemí budovy E (E001) dle platného ceníku 
„Nájmy nebytových prostor“. Objednávky nájmu zajišťuje vedoucí provozu ubytování nebo 
zaměstnanci recepce E. Nájem za hernu musí být zaplacen v hotovosti dle objednaných hodin 
v rámci jednoho měsíce, a to předem před zahájením nájmu na recepci E, pokud není s vedením 
Ubytovacích služeb dohodnuto jinak.  

5. Za pronajatou hernu nesou zodpovědnost osoby, se kterými byla sepsána Smlouva o krátkodobém 
pronájmu, popř. závazná objednávka, nebo student, který si hernu zapůjčil oproti identifikační 
kartě.  

6. Uživatelé se chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních uživatelů.  
7. Veškeré zařízení herny je dovoleno používat pouze k účelům, k jakým je určeno.  
 

III. Provozní zásady užívání prostor herny 
 
1. Vstup do herny je povolen pouze ve vhodném sportovním oblečení a čisté sportovní obuvi. Při 

zjištění porušení tohoto pokynu je provozovatel oprávněn takové osobě neumožnit vstup do 
herny.  

2. Osvětlení herny zapíná uživatel podle potřeby a vypíná po ukončení.  
3. Otevírání oken herny k větrání provádí uživatel podle potřeby, před odchodem z herny je opět 

uzavře.  
4. Po ukončení cvičení uživatel hernu uzamkne a vrátí klíč na recepci. 
5. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v herně pořádek a čistotu.  
6. Jakékoliv škody na zařízení herny jsou uživatelé povinni nahlásit na recepci.  
7. V případě poškození či ztráty inventáře nebo zařízení herny je uživatel povinen způsobenou škodu 

uhradit. 
8. Není dovoleno přenášet inventář či zařízení herny mimo prostor herny. 
 

 



 
 

IV. Bezpečnostní a hygienické zásady užívání prostor herny 
 
1. Všichni uživatelé herny se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel při hraní tak, aby 

neohrozili své zdraví ani zdraví jiných osob.  
2. Do herny chodí uživatelé zdrávi.  
3. Do herny je zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, v případě problémů bude 

neprodleně přivolána policie.  
4. V herně je zákaz kouření a konzumace alkoholu a omamných látek.  
5. Do herny je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. 
6. V herně je zákaz parkování jízdních kol či dětských kočárků. 
7. Uživatelům herny je k dispozici sociální zařízení - WC, umývadla.  
8. V případě úrazu nebo jiného ohrožení zdraví je možno využít telefonu na recepci.  
9. Lékárnička je umístěna v prostoru recepce a její použití je vždy nutno zapsat do deníku k tomu 

určeném.  
 

V. Závěrečná ustanovení 
 
1. Všichni uživatelé herny jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát na jeho dodržování.  
2. Provozovatel budovy má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu 

uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.  
3. Nedodržování provozního řádu má za následek vykázání uživatele z herny. 
4. Tento provozní řád musí být vyvěšen viditelně při vstupu do herny.  

 
 

 Provozní řád je v platnosti od 1.9.2020. 

   

 

 

 

Tomáš Otipka 

ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb 

 


