
 

 

                            Provozní  řád  posilovny  SK  Líšeň 

 

Výbor SK Líšeň vydává následující pravidla pro používání posilovny SK Líšeň,  

platí  pro areál SK Líšeň - Orlovnu   

 

Do posilovny SK Líšeň mají hráči, trenéři a org. pracovníci vstup zdarma. 

Ostatní zájemci mohou navštívit posilovnu pouze se souhlasem osoby odpovědné za 

SK Líšeň jednat  a za  poplatek  50,-  Kč á hod. 

 

 

Pravidla v době tréninku 

 

a) Za hráče, zejména mladší 18 let zúčastněné na tréninku ( kateg. žáků, dorostenců),            

zodpovídá trenér nebo jím pověřená osoba (dále jen zodpovědná osoba). 

b) Hráči výše uvedených kategorií bez účasti nebo povolení zodpovědné osoby nevstupují  

do posilovny ani do přilehlých prostor.  

c) Zodpovědná osoba přebírá a předává klíč od posilovny správci areálu. 

d) Vstup do posilovny / na schodiště nad posilovnou /  povolen pouze v čisté sportovní  

obuvi. 

e) Po skončení tréninků všech kategorií, včetně mužů, musí být posilovna uklizená –  

tréninkové  pomůcky všechny na svých místech, pitné lahve, nečistoty, vše uklizeno. 

Zhasnutá světla. 

f) Přenosné náčiní musí být uloženo na vyhrazeném místě a položeno tak, aby nemohlo dojít 

k jeho převrácení. 

g) Hráči jsou povinni chovat se v celém areálu orlovny a v posilovně slušně, nehlučně  a 

nepoškozovat pomůcky, zařízení sportoviště ani kabin.     

 

 

 

Pravidla používání posilovny mimo trénink 

 

h) Hráči SK Líšeň starší 18 let mohou / po domluvě s osobou oprávněnou / navštívit 

posilovnu v době mimo trénink / nejlépe v počtu min. dvou a více / a podpisem v příloze 

tohoto řádu stvrzují, že za veškerou újmu na zdraví i majetku způsobenou v průběhu 

návštěvy posilovny a orlovny berou plnou odpovědnost. 

i) Za hráče mladší 18 let ( kateg. žáků, dorostenců), zodpovídá trenér nebo jím pověřená 

osoba (dále jen zodpovědná osoba). A taktéž v příloze stvrzují svým podpisem zákonní 

zástupci nezletilých hráčů svůj souhlas s návštěvou posilovny a přebírají odpovědnost za 

škody způsobené na zdraví a majetku v průběhu návštěvy posilovny a orlovny. 

j) Zodpovědná osoba  vždy přebírá a předává klíč od posilovny správci areálu. Po odchodu 

z posilovny bude tato uzamčena a po odchodu z budovy bude uzamčen i hlavní vchod.       

k) Vstup do posilovny / na schodiště nad posilovnou /  povolen pouze v čisté sportovní  

obuvi. 

l) Po skončení činnosti v posilovně musí být tato uklizená – tréninkové pomůcky všechny na 

svých místech, pitné lahve, nečistoty uklizeny. Zhasnutá světla. 

m) Přenosné náčiní musí být uloženo na vyhrazeném místě a položeno tak, aby nemohlo dojít 

k jeho převrácení. 

n) Hráči jsou povinni chovat se v celém areálu orlovny a posilovny slušně a nepoškozovat 

pomůcky, zařízení sportoviště ani kabin.   

 

  Schváleno výborem SK Líšeň dne 19.1.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


