
 

Provozní řád sportovní haly 

Penzion Königův mlýn 

Provozovatel: 

Königsmühle s.r.o. 
Dobříč 2, 252 25 Jinočany 

IČ: 069 98 640, DIČ: CZ069 98 640 

tel. 602 255 180 

Správce: 

Petr Radimec 
tel. 724 866 483 

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků 

sportovní haly penzionu Königův mlýn v Háji u Loučné pod Klínovcem p.č. 1265 k.ú. Háj u 

Loučné pod Klínovcem (dále jen „sportovní hala“). Uživatelé a návštěvníci jsou povinni 

se tímto provozním řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat. 

I. Účel sportovní haly 

Sportovní hala je určena k provozování sportovních činností: tenis, badminton, volejbal, malá 

kopaná, cvičení aerobiku (jógy), nohejbal a streetball. Pro všechny zájemce je sportovní hala 

k dispozici v předem dohodnutých termínech. Součástí sportovní haly jsou šatny a umývárny, 

které se nacházejí v objektu penzionu „Königův mlýn“.  

II. Správa areálu 

1. Veškeré vnitřní prostory spravuje správce určený provozovatelem, který dále zajišťuje 

pravidelnou údržbu hrací plochy a čistotu v šatnách, ve sprchách a na toaletách. V zimním 

období zajišťuje vytápění sportovní haly, a to na minimálně 10 C. 

2. Správce je oprávněn vykázat ze sportovní haly ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů 

a nedodržují provozní řád sportovní haly. 

3. Provozovatel ani správce neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti uživatelů 

a návštěvníků sportovní haly. 

4. Provozní řád sportovní haly musí být umístěn u vstupu do sportovní haly a dále 

na internetových stránkách provozovatele.  

 

 

 

 

 



 
III. Provozní pokyny 

1. Uživatelem nebo návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do prostoru sportovní haly. 

Osoby mladší patnácti let mohou užívat sportovní halu a její vybavení pouze pod dohledem 

a na odpovědnost osob starších osmnácti let. Návštěvníci vstupem do prostoru sportovní haly 

potvrzují, že jsou plně způsobilí k provozování příslušné sportovní aktivity 

2. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé a návštěvníci 

sportovní haly povinni respektovat provozní řád a uposlechnout pokynů správce, osob určených 

správcem nebo osob dozorujících. Návštěvníci sportovní haly provozují danou činnost na 

vlastní riziko, bezpečně a chovají se k sobě ohleduplně, zejména vůči starším občanům a malým 

dětem. 

3. Správce dohlíží na udržování pořádku a provozního řádu, přijímá objednávky a rezervace 

uživatelů, zapůjčuje sportovní vybavení. O přijatých objednávkách a zápůjčce vybavení vede 

provozní evidenci. 

4. Uživatel nebo návštěvník jsou povinni: 

a) nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny provozovateli, 

 b) užívat veškeré zařízení a plochy sportovní haly pouze k účelu, ke kterému jsou určeny, 

c) vstupovat do sportovní haly jen v čisté sálové obuvi, v návlecích na obuv nebo 

ve vhodných přezůvkách. 

5. Uživatelům nebo návštěvníkům je zakázáno: 

a) vnášet do prostoru sportovní haly předměty nesouvisející se sportovní činností, 

 b) manipulovat s veškerým provozním zařízením sportovní haly, pokud k tomu nejsou 

oprávněni dle příkazu správce nebo provozovatele, 

c) kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách sportovní haly 

 d) nosit do sportovní haly jídlo, nosit do sportovní haly pití je možné pouze v plastových 

obalech  

e) věšet se na branky, ochranné sítě, koše na basketbal a svévolně poškozovat vybavení 

sportovní haly. 

6. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatelů nebo návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné 

činnosti, a způsobenou neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, provozovatel 

neodpovídá. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného 

užívání sportovního vybavení. 

7. V případě porušení tohoto provozního řádu může být návštěvník správcem nebo jím 

určenými osobami vykázán ze sportovní haly, a to bez náhrady vstupného či půjčovného. 

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních 

předpisů ČR 

 



 
VI. Důležitá telefonní čísla 

V případě požáru či úniku nebezpečné látky volejte 150 – HASIČI 

V případě úrazu či ohrožení života volejte 155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

V případě spáchání trestného činu či přestupku nebo jiného protiprávního jednání volejte 

158 – POLICIE 

Jednotné evropské tísňové volání – 112 

 


