DODATEK .1
PROVOZNÍHO ŘÁDU HALY ABC
V Novém Jičíně 23.11.2021
Určeno : všem uživatelům Haly ABC, předsedů a trenérům oddílů, klubů a spolků, členů TJ Nový
Jičín, učitelům ZŠ

S ohledem na výrazný přetlak zájemců o pronájem a použití haly ABC a ve vazbě na výrazný nárůst
cen energií, je vydán tento Dodatek č.1 Provozního řádu Haly ABC s platností od data vydání a
předání uživatelům Haly ABC
1. V případě, že nebude uskutečněn trénink(y), který je zanesen v plánu tréninků na Hale ABC a
to bez řádné omluvy, tedy minimálně 24-48 hodin před konáním plánovaného tréninku, bude
doba tréninku vyfakturována uživateli ve výši platné sazby za použití Haly ABC (nyní 800,-Kč/1
hodinu) a to vždy fakturou 1 x měsíčně se splatností 14 dní od vydání FA
POZNÁMKA :
Uplatnění tohoto bodu se týká všech komerčně využitelných sportovišť v majetku TJ Nový
Jičín z.s. – hlavně pak hřiště s umělou travou, tělocvičnou na Msgr.Šrámka 19
2. V případě, že faktura nebude uhrazena do doby splatnosti, bude uživateli zakázán vstup na
Halu ABC do doby úhrady dlužné částky
3. Při konání přípravných turnajů, přípravných zápasů, kempů apod., které nejsou součástí
plánované herní činnosti řízené příslušnými sportovními svazy, bude uživateli, členovi TJ Nový
Jičín z.s., fakturováno 50% sazby za použití Haly ABC za každou započatou hodinu použití Haly
ABC
4. V případě, že plánovaný turnaj, zápas, kemp dle bodu 3. se neuskuteční bez řádné omluvy,
tedy v min. 5 dní před konáním turnaje, bude uživateli fakturována plná sazba za použití Haly
ABC za každou hodinu plánované doby turnaje, minimálně pak 6.000,-Kč
5. Uživatel zodpovídá za řádné převzetí a předání nejen prostoru haly a šaten, ale také za úklid
sportovních pomůcek v nářaďovně Haly ABC, kdy předání veškerých výše uvedených prostor
provede za účasti vrátné haly ABC, u škol pak za účasti vedoucí TVZ či pověřeného pracovníka
TJ
6. V případě, že k řádnému předání haly nedojde nebo bude zjištěno porušení úklidu haly, šaten
a nářaďovny, bude uživateli fakturována sankce od 500 do 5.000,-Kč
7. Použití světel na Hale ABC bude důsledně řízeno intenzitou venkovního světla, které proniká
do haly a nebude tedy automaticky zapnuto osvětlení haly v plné intenzitě a dále bude
používáno sektorové osvětlení v případě, že sportovní činnost bude probíhat na jednotlivém
sektoru

8. Zatemnění okenními žaluziemi bude pouze a jen v době konání mistrovských zápasů
volejbalu a to jen v případě, že bude osvětlení hracích ploch ovlivněno slunečním světlem
dopadajícím na hrací plochu
9. Osvětlení haly bude vždy řešeno a odsouhlaseno vrátnou a uživatelem, v případě škol pak
s uživatelem a vedoucí TVZ či pověřeným pracovníkem TJ
10. Nedodržení v oblasti užívání osvětlení plochy tělocvičny, šaten a nářaďovny bude
sankcionováno ve výši 1.000,- až 5.000,-Kč ve vazbě na dobu použití osvětlení a opakování
porušení tohoto nařízení

Za kontrolu dodržování Provozního řádu Haly ABC včetně dodatku zodpovídá a podklady pro
fakturaci sankcí připravuje vedoucí TVZ, která řádně poučí vrátné a určené pracovníky TJ o obsahu
Provozního řádu a Dodatku a bude důrazně vyžadovat jeho plnění.

Ing.Jiří Hrachovec
Předseda TJ Nový Jičín z.s.

