Příloha č. 1

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠŤ VUT
1.

Sportoviště VUT jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPORTOVNÍ HALA (SA PPV SH) Technická 14
ŠATNOVÝ OBJEKT (SA PPV ŠO) Technická 14
ATLETICKÝ STADION (SA PPV AS) Technická 14
VÍCEÚČELOVÝ STADION (SA PPV VS) Technická 14
TĚLOCVIČNA F1 (SA PPV F1) Technická 14
TENISOVÉ KURTY (SA PPV TK), Technická 14
OUTDOOR PARK (SA PPV OP) Technická 14
TĚLOCVIČNY PURKYŇOVA I. A II. (PUR) Purkyňova 93
FIT CENTRUM MACHINA (FCM) Kolejní 2
BOULDER CENTRUM (BC), Kolejní 2
Loděnice JUNDROV (LJ), ul. Veslařská

2.

Provozovatelem sportovišť VUT je CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT (CESA) VUT. Pro provoz
těchto areálů se vydává tento provozní řád, který obsahuje soubor pokynů upravujících
organizaci a provoz areálů, dodržování pořádku a bezpečnosti.

3.

Sportoviště VUT jsou určena:
•
•
•

zejména k výuce a další sportovní činnosti studentů VUT,
dále ke sportovní činnosti oddílů a sportovních skupin mající s VUT uzavřenou smlouvu o
využití sportovišť,
nebo ke sportovní činnosti široké veřejnosti na základě objednávky nebo registrace on line.

4.

Provozní řád je závazný pro všechny osoby a skupiny pohybující se v prostorách sportovišť a
využívající jejich zařízení a služby.

5.

Vstup na sportoviště je povolen pouze osobám oprávněným viz čl. 3 v místech k tomu určených
(vstup přes recepce) a v době stanovené rozvrhem nebo smlouvou. Provozní pracovníci CESA
jsou oprávněni kontrolovat osoby pohybující se ve sportovních areálech nebo zařízeních. Vstup
na sportoviště technickými bránami nebo technickými vchody je povolen pouze během
schválených akcí. Vstup do šaten je povolen 15 minut před začátkem výuky nebo tréninku. Šatny
je třeba opustit do 15 minut po ukončení výukové/tréninkové jednotky.

6.

Všechny osoby pohybující se na sportovištích VUT mají povinnost ochraňovat majetek VUT před
poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a užívají ho pouze ke schváleným sportovním
činnostem. Učitelé, trenéři, studenti nebo sportovci mají povinnost na recepcích areálů hlásit
závady zjištěné během výuky, tréninkové a závodní činnosti.

7.

Za sportovní skupiny studentů odpovídá ve výuce výhradně učitel. Trenér, resp. pověřený
vedoucí zodpovídá za sportovní skupiny v rámci nájmů (viz smlouva o využití sportoviště). Za
způsobenou škodu odpovídá ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad ostatními. Za nezletilé
osoby mimo výukovou nebo tréninkovou činnost zodpovídají rodiče nebo jimi pověřená osoba.

8.

Trénink v prostorách, které nejsou určeny ke sportovní činnosti je zakázán.

9.

Materiál pro výuku, trénink a závody je k dispozici ve skladech a nářaďovnách, vydává jej a
půjčuje pověřená osoba TPO (viz Doplňující provozní řád vymezující podmínky pro užívání
vybraných sportovišť).

10. Všichni uživatelé sportovišť jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy, týkající se
sportovních a tělovýchovných zařízení VUT (PO a BOZP). Studenti jsou vždy v úvodních
výukových hodinách poučeni o BOZP a podepisují protokoly o proškolení (lze uplatnit školní
úraz) a jsou poučeni i o ochraně majetku a o způsobech odkládání cenných věcí. Ve
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volnočasových aktivitách (VČA) studenti i ostatní sportovní veřejnost sportují na vlastní
nebezpečí.
11. Kromě činností, na které je vydáno písemné povolení, platí ve sportovištích VUT přísný zákaz:
•
•
•
•
•
•
•
•

kouření, rozdělávání otevřeného ohně, používání fyzických, chemických příp. biologických
prostředků, které by měly vliv na provoz a životní prostředí,
přelézání plotů, zábradlí a branek,
vstupu se psy a jinými zvířaty,
je zakázána konzumace alkoholu ve všech sportovních areálech VUT a vstup osobám v
podnapilém stavu, ovlivněným omamnými látkami nebo osobám, které pro duševní poruchu
nejsou schopny ovládnout svoje jednání nebo posoudit jeho následky,
jízdy na kole a odkládání kol mimo vymezené prostory,
používání travnatých ploch a volných prostor v areálech jako „přírodní WC“,
odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
poškozování flóry v prostorách areálů (hrát s golfovými holemi, hokejkami, aj.)

12. Zavěšování reklam na základě smlouvy a jen po dohodě s pověřenými pracovníky TPO.
13. Na začátku výuky se studenti prokazují platným studentským průkazem, ve volnočasových
aktivitách (zpoplatněno dle ceníku) je požadována aktuální validační známka pro jednotlivé
platby i prodej permanentek. V případě, že se student VUT neprokáže platným studentským
průkazem, tak nemůže požadovat studentské vstupné. Registrace do vybraných hodin VČA
probíhá přes systém on line. Odregistrace bez poplatku je možná nejpozději 6,0 hodin před
začátkem cvičení.
14. Vyučující i vedoucí komerčních aktivit jsou povinni nahlásit začátek a konec cvičení na příslušné
recepci (provádí se zápis do provozního deníku).
15. Vedoucí komerčních kurzů ve sportovních areálech musí být starší 18 let a s příslušným
oprávněním.
16. V případě nedodržení provozního řádu je vedoucí technickoprovozního odboru nebo jím
pověřený správce sportoviště, případně osoba pověřená ředitelem CESA VUT, oprávněn zrušit
tréninkovou jednotku a vykázat uživatele ze sportoviště bez náhrady nebo posuzovat přestupek
ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR.
17. Důležitá telefonní čísla:
150

Hasičský záchranný sbor

155

Zdravotnická záchranná služba

158

Policie ČR

156

Obecní (městská) policie

112

Jednotné evropské číslo tísňového volání

V Brně dne 1. 5. 2017

RNDr. Hana Lepková
ředitelka CESA

Marián Kovács
vedoucí TPO CESA
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