ŠPORTOVÁ HALA SKALITÉ

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Vlastník: Obec Skalité
Adresa: Obecný úrad, 023 14 Skalité č. 598
IČO: 00 314 285
Správca: Obec Skalité - Prevadzkáreň
IČO: 35996111
V zastúpení: Alojz Petrák,, riaditeľ, tel: 0905868285
Užívateľ: Osoba, ktorá sa nachádza v priestore športovej haly

Zásady používania športovej haly:
Správca športovej haly si vyhradzuje právo:
 určiť prevádzkové hodiny ihriska,
 určovať podmienky využívania športovej haly,
 vykázať z areálu osoby, ktoré nedodržujú organizačne pravidlá športovej haly.
Vstup užívateľa je povolený:
 na vlastné nebezpečenstvo,
 v čistej športovej obuvi vhodnej na halové športy, ktorá nezanecháva viditeľné farebné stopy,
 po prihlásení sa u správcu športovej haly (osobne, telefonicky),
 po oboznámení sa s prevádzkovým poriadkom športovej haly,
 osoby mladšie ako 18 rokov môžu v hale vykonávať športové aktivity len pod dozorom dospelej
osoby.
Vstup užívateľovi je zakázaný:
 osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
 v znečistenej a nevhodnej obuvi na halové športy,
 osobám bez ohlásenia sa u správcu,
 s otvoreným ohňom a predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť úraz (sklenené fľaše, plechovky, horľavé
látky, chemikálie).
V areáli športovej haly je užívateľovi ZAKÁZANÉ:
 poškodzovanie športového náradia a zariadenia,
 fajčiť, požívať alkoholické nápoje, omamné látky a otvorený oheň,
 vodiť zvieratá,
 odkladať bicykle, kolobežky a iné,
 správať sa hlučne a nespoločensky,
 zdržovať sa v areáli mimo povolených hodín,
 používať nevhodnú športovú obuv (kopačky a inú obuv so štupľami),
 predlžovať čas, ktorý bol rezervovaný,
 násilne vrážať, kopať alebo inak neprimeranou silou pôsobiť na steny haly a ostatné zariadenie,
ťahať, šplhať sa alebo inak neprimeranou silou pôsobiť na ochranné siete ohraničujúce hraciu
plochu,
 vykonávať iné aktivity, ako na ktoré je športová hala prispôsobená.
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Užívateľ je povinný:
 správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu,
ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce.
 užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.
 riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť
osoba z priestorov športovej haly s okamžitou platnosťou vykázaná.
 nahlásiť správcovi poškodenie súčastí športovej haly.
Správca je povinný:
 viesť evidenciu o používaní športovej haly, viesť knihu údržby, opráv a úrazov.
 bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce.
 vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť.
 evidovať žiadosti a zmluvy o krátkodobom nájme športovej haly.
Rezervovanie času na športovú činnosť:
 v prípade sporného termínu využitia ma plné právo rozhodnúť o užívateľovi správca.
Prevádzkové hodiny športovej haly:
Základná škola a Materská škola
 Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)



Verejnosť
Pondelok – Piatok
Sobota, nedeľa, sviatky, prázdniny

07:00 hod. – 14:00 hod.
14:00 hod. – 22:00 hod.
07:00 hod. – 22:00 hod.

Poplatok za využívanie športovej haly:
Neregistrované kluby a občanov obce Skalité
20 €/hod.
Kluby a občanov s trvalým bydliskom mimo obce Skalité
25 €/hod.
Športové kluby obce Skalité
0 €/hod.
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta
paušálne 700 €/mesiac,
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č.781
7 €/hod.
Materská škola Skalité – Ústredie č.632
7 €/hod.
Úhradu za nájom haly je potrebné uhradiť vopred do pokladne prevádzkovateľa, alebo na účet IBAN:
SK 61 0900 0000 0000 6199 6143, variabilný symbol: uveďte číslo zmluvy.

V Skalitom 2. 9. 2021
Správca Športovej haly Skalité
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