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Tento provozní řád objektu TESKO je závazný pro všechny účastníky
a návštěvníky sportovních a ostatních akcí sportovního zařízení.

1. Objekt tesko je majetkem TJ SOKOL ŘEPY.

2. Objekt je využíván jako sídlo a sportovní zázemí TJ Sokol Řepy a jejích
oddílů. Místnosti jsou využívány jako kanceláře, skladové prostory, šatny,
sociální zařízení a jsou zde místnosti pro klubovou činnost.

3. V celém objektu tesko (kromě Klubu sportovců) platí přísný zákaz
kouření. Porušení tohoto zákazu je postihováno vyloučením z budovy a to
jak návštěvníků, tak i hráčů či členů realizačních týmů.
(Provozní řád Klubu sportovců s  prodejem občerstvení a dalších
nájemníků je řešen samostatně nájemní smlouvou).

4. Objekt je přístupný členům TJ a jejich hostům v denním provozu a při
akcích pořádaných jednotlivými oddíly a odborem TJ.

5. Prostory objektu tesko lze využívat jen k těm účelům, ke kterým jsou
určeny (šatny, klubovny, sociální zařízení – sprchy, WC, Klub sportovců).

6. Do objektu je vstup povolen pouze v očištěné obuvi (sportovní obuv nutno
oklepat před vstupem do objektu – odstranit nánosy trávy, štěrku,
antuky…).

7. Ve všech prostorách objektu je zakázáno odhazovat odpadky mimo nádob
k tomu určených.

8. Ničení zařízení v objektu tesko je trestné. Každý člen či návštěvník je
povinen chovat se tak, aby neohrozil ostatní osoby či majetek TJ v objektu
i v jeho bezprostředním okolí.

9. Jakékoli poškozování, vandalismus či nevhodné chování návštěvníků
objektu bude neprodleně hlášeno správci objektu, popřípadě Městské



policii. Postihováno bude podle platných zákonů a po viníkovi bude
požadována náhrada škody v plné výši.

10.Jakékoliv zjištěné poškození je nutno neprodleně oznámit správci objektu.

11.V době konání tréninků a zápasů družstev oddílů fotbalu a volejbalu
Sokola Řepy jsou účastníci a hosté povinni řídit se pokyny výboru
pořadatele, pořadatelské služby a trenérů.

12.Po ukončení sportovní akce je povinnosti hráčů a uživatelů užívané
místnosti (šatny, sprchy, WC) uklidit. Za úklid zodpovídá člen
realizačního týmu (pořadatel, vedoucí družstva).

13.S interním provozním řádem objektu tesko jsou povinni se seznámit
všichni uživatelé. Za jeho dodržování zodpovídají funkcionáři, trenéři,
cvičitelé i členové jednotlivých oddílů TJ Sokol Řepy a nájemce Klubu
sportovců.
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