Příloha č. 3

DOPLŇUJÍCÍ PROVOZNÍ ŘÁD BOULDER CENTRUM, KOLEJNÍ 2
1.

Doplňující provozní řád Boulder centra stanovuje pravidla provozu na boulderingové lezecké
stěně. Obsahuje souhrn pokynů, které upravují organizaci a provoz objektu, dodržování
bezpečnosti a pořádku. Doplňující provozní řád doplňuje nařízení Provozního řádu sportovišť
VUT a je závazný pro všechny osoby dislokované v prostorách objektu BC na ulici Kolejní 2 a pro
všechny osoby, které se v tomto prostoru pohybují.

2.

BOULDER CENTRUM (BC) Kolejní 2 zahrnuje:
• cvičná hala pro lezeckou činnost s chyty a přilehlými prostory pro kondiční cvičení,
• technické zázemí cvičné haly – úklidová komora, prostor pro jednotku VZT, místnost uzávěrů
ÚT a TUV
• 2 šatny se sociálním zázemím,
• předsíň.

3.

Lezecká stěna je určena pro výcvik boulderigového lezení studentů VUT a příchozí veřejnosti.
Maximální počet lezců pohybujících se v lezeckém prostoru je 20 osob.

4.

V celém areálu platí Provozní řád sportovišť VUT a Pravidla bezpečného lezení.

5.

Lezecká činnost je prováděna na vlastní nebezpečí.

6.

Lezeckou činnost mohou provádět osoby starší 18 let. Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět
lezeckou činnost pouze pod přímým dohledem návštěvníka staršího 18 let (pokud tato osoba
není zákonným zástupcem, musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce).

7.

Lezeckou činnost mohou provádět pouze osoby, které řádně uhradily vstupné podle platného
ceníku.

8.

Odborný dozor vykonává pouze osoba provozovatelem k tomu určená (učitel nebo instruktor ve
výuce, „služba“ v hodinách VČA).

9.

Uživatelé boulderingové haly musí používat vhodnou sportovní obuv (lezečky) a magnézium
(pouze tekuté nebo pevné s pytlíkem na magnézium). Práškové magnézium může při závodech
povolit pouze provozovatel. Vstup bez lezecké obuvi nebo v ponožkách je zakázán.

10. Do prostorů lezecké haly je zakázáno vstupovat ve znečištěné obuvi (bláto, škvára, tráva,
kamínky a jiné nečistoty) nebo v obuvi s podpatky.
11. Na žíněnkách v dopadišti se zakazuje ukládání a manipulace s ostrými předměty (židle, stoly,
aparatury, step lavičky, aj.).
12. Na sportovní ploše (dopadiště, koberce) je zakázána konzumace jídel, žvýkacích gum a tabáku.
13. Pro pitný režim sportovců na sportovištích je dovolena pouze čistá voda. Na odkládání lahví pro
pitný režim je vyhrazeno místo na stolcích pod okny.
14. V případě znečištění se povrch dopadiště (žíněnky) nesmí čistit ostrými předměty ani žádnými
chemickými čisticími prostředky, ale pouze vodou.
15. Montáž a demontáž veškerého příslušenství (chytů) smí provádět pouze osoby pověřené
provozovatelem a proškolené k této činnosti.
16. Za sportovní materiál (způsobilost) používaný ve výuce zodpovídají učitelé, za materiál pro
nájmy zodpovídají pověření zaměstnanci TPO CESA („služba“).
17. Úklid a údržbu sportovních povrchů a sociálního zázemí provádějí pravidelně pověření
zaměstnanci TPO CESA („služba“). Za odpadky (lahve, kapesníky, omotávky, tejpy, aj.) po výuce
na sportovní ploše je zodpovědný učitel, po nájmech trenér nebo zodpovědná osoba uvedená
v nájemní smlouvě, v hodinách VČA pověřená „služba“.
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18. Pro sportovce jsou k dispozici šatny se sociálním zázemím. Klíče jsou uloženy na recepčním baru.
V šatnách neodkládejte cenné věci, využívejte skříněk u recepce!!!!! Klíče vydává služba na
recepci po předložení studentského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti.
19. Nástup do šaten je povolen nejdříve 15 minut před výukou nebo tréninkem. K předání šaten
musí dojít nejpozději 15 minut po ukončení výuky nebo tréninku.
20. Studenti i nájemci vstupují do sportovních areálů určenými vchody a přes recepce. Recepce
slouží k platbám v hodinách volnočasových aktivit.
21. Sportovci, učitelé i trenéři se vždy přezouvají v určeném prostoru a do sportovních sálů již
vstupují v čisté sportovní obuvi. Totéž platí pro doprovod.
22. Zakazuje se ukládání kol v šatnách, na chodbách a na schodištích.

V Brně dne 1. 5. 2017

RNDr. Hana Lepková
ředitelka CESA

Marián Kovács
vedoucí TPO CESA
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