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 Návštěvní a Provozní řád sportovní haly Na Lapači Vsetín 
 

I. 
Obecná ustanovení 

 
1. V zájmu zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví osob i majetku při 

pohybu a využívání sportovní haly Na Lapači (dále jen „sportoviště“) vydává provozovatel 
tento návštěvní a provozní (dále jen „Návštěvní řád“). 

2. Vlastníkem sportoviště je Město Vsetín, se sídlem: Svárov 1080, 75501 Vsetín, IČ: 
00304450. 

3. Provozovatelem sportoviště je Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, 
IČ: 285 93 987. 

4. Návštěvní řád se vztahuje na veškeré osoby, které se na území sportoviště zdržují nebo 
v něm vyvíjejí činnost (dále jen „návštěvníci“ nebo „osoby“). 

5. Návštěvníci jsou povinni se ve sportovišti chovat v souladu s tímto Návštěvním řádem a v 
souladu s pokyny provozovatele nebo jím pověřených osob. Souhlas s odlišným režimem 
chování, než jak je stanoveno a vymezeno tímto Návštěvním řádem, uděluje provozovatel. 
Takový souhlas musí být udělen vždy předem a písemně. 

6. Sportoviště je zřízeno jako uzavřená zastřešená sportovní hala za účelem sportovního 
vyžití veřejnosti spočívající v kolektivních i individuálních míčových hrách a jiných 
sportovních aktivitách slučitelných s účelem, pro něž je sportoviště určeno. 
 

II. 
Přístup do sportoviště 

 
1. Správu a provoz sportoviště stejně jako přístup do něj organizuje a zajišťuje provozovatel.  
2. Sportoviště je veřejně přístupné pouze v provozní době, a to na základě předchozí 

rezervace nebo jednorázové objednávky. Provozní doba je celoročně v době od 8:00 do 
22:00 hod.. 

3. Dětem ve věku do 15-ti let je povolen vstup do sportoviště a jeho využívání pouze v 
doprovodu osoby starší 18-ti let (např. trenér, rodič, pedagog). 

4. Pro vstup do sportovní haly je možno využít hlavního vchodu (na delší, severní straně 
budovy). Ve výjimečných případech a po domluvě pro potřeby pohybu většího počtu 
účastníků či hostů umožní provozovatel využit i vedlejší vchod. 

5. Uživatelům je vstup a využití sportoviště umožněno nejdříve 15 minut před začátkem 
rezervované/objednané doby.  
 

III. 
Rezervace a objednávky 

 
1. Sportoviště je možné využít na základě předchozí rezervace nebo jednorázové 

objednávky. 
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2. Sportoviště si lze rezervovat, a to jak pro pravidelné, tak pro jednorázové využití. 
Rezervace sportovní haly pro oddíly, jednotlivce i další uživatele se sjednává vždy ve 
vazbě na školní rok, a to v 6. měsíci kalendářního roku.  

3. Mimo dobu určenou pro rezervování sportoviště si lze sportoviště využít na základě 
jednorázově objednávky, kdy provozovatel umožní využití sportoviště dle časových 
možností s ohledem na předchozí rezervace.  

4. Rezervace a objednávky přijímá provozovatel na e-mailové adrese: 
sport@vsetinskasportovni.cz nebo na tel. čísle: 730 588 207. 

 
IV. 

Pravidla využití sportoviště 
 

1. Každý návštěvník sportovní haly je povinen řídit se tímto Návštěvním řádem a dále 
pokyny pracovníků provozovatele. Je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil úraz nebo 
neohrozil sebe nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení 
sportovního areálu. 

2. Každá osoba vstupující do sportoviště je povinna zachovávat čistotu a pořádek, a 
užívat sportoviště pouze k účelu, pro který je zřízeno. 

3. Do sportoviště vstupuje každý na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí. 
Provozovatel upozorňuje, že účelem provozování tohoto sportoviště mohou být i 
relativně rizikové sporty a předpokládá, že každá osoba, která hodlá sportoviště 
využívat, je s povahou a mírou rizika seznámena, přijímá ji a dále, že každý uživatel je 
vybaven dostatečnými zkušenostmi, schopnostmi k bezpečnému užívání tohoto 
sportoviště. 

4. Při využívání sportoviště je každý sám odpovědný za používání řádných ochranných 
pomůcek a prostředků dle povahy, potřeb a pravidel provozovaného sportu. Za osoby 
nezletilé nese odpovědnost jejich zletilý doprovod (trenér, rodič, pedagog). 

5. Vstup do zázemí sportoviště a následný vstup na hrací plochu – palubovku je povolen 
pouze v čisté sálové obuvi se světlou podrážkou nebo s návleky na obuv, které jsou 
k dispozici při vstupu do haly. Porušení této povinnosti je důvodem pro vykázání 
uživatele ze sportoviště. 

6. Klíče od šaten si vyzvedávají trenéři, učitelé či jiné odpovědné osoby v recepci 
sportovní haly, kde je po ukončení sportovní akce i vrací. Ztrátu klíčů hlásí okamžitě 
v recepci sportovní haly.  

7. Basketbalové koše, házenkářské branky, florbalové branky, volejbalové sloupky, a jiné 
sportovní nářadí a vybavení ke cvičení mohou přemisťovat pouze dospělé osoby, 
případně nezletilé osoby starší 15 let pod jejich dohledem. Při této činnosti je třeba 
dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození palubovky či jiného vybavení či 
zařízení sportoviště.  

8. Závadu či poškození jakékoli části sportoviště (palubovka, ostění apod.) či sportovní 
pomůcky či nářadí je nutné ihned oznámit provozovateli v recepci sportovní haly.  

9. Zákaz vstupu do sportovní haly mají osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo 
jiné návykové látky. Takové osoby je provozovatel oprávněn ze sportoviště vykázat. 

mailto:sport@vsetinskasportovni.cz
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10. V prostorách sportoviště je dále zakázáno: 
a) požívat alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky, 
b) znečišťovat, poškozovat či zneužívat zařízení a vybavení sportoviště, 
c) manipulovat s otevřeným ohněm, 
d) umožnit vstup a pohyb psů či jiných zvířat, 
e) vykonávat činnosti, které jsou v rozporu s účelovým určením sportoviště, 

neposkytl-li provozovatel k takové činnosti předchozí souhlas. 
11. Na hrací ploše a tribuně je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje. Nápoje je možné 

konzumovat pouze na galerii, popř. je uložit ve vyhrazených boxech na střídačkách. 
V případě, že dojde k vylití nápoje na hrací plochu, je uživatel povinen neprodleně 
uvést hrací plochu zpět do původního stavu. 

12. Provádět změny či doplnění značení na ploše palubovky (lajnování) lze pouze 
s předchozím souhlasem provozovatele. 

13. V případě, že je hrací plocha využívána k jiné, než sportovní činnosti, je podnájemce 
povinen zajistit hrací plochu proti poškození vhodným překrytím. 

14. Chodby neslouží ke hře s balonem, hokejkami, ani k rozcvičování hráčů. 
15. Časomíru smí obsluhovat pouze provozovatelem proškolená osoba. Časomíra je 

uložena v recepci sportovní haly. 
16. Uživatelé jsou povinni předat všechny užívané prostory ve stavu, ve kterém jim byly 

přiděleny. 
17. Tribuna slouží pouze jako zázemí pro diváky, není považována za cvičící plochu. 
18. Kola je možné umístit do stojanů před vchodem do sportoviště.  
19. Další pravidla pro využití sportoviště jsou uvedena v Pravidlech využití sportovní haly, 

která jsou přílohou č. 1 tohoto Návštěvního řádu. 
20. Uživatelé, kteří při sportovní činnosti, akci používají hudbu, odpovídají sami za 

zajištění příslušných autorských práv. 
21. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí, které byly uloženy mimo vyhrazený prostor 

k úschově věcí. K úschově věcí jsou určeny šatny a uzamykatelné šatní skříňky, za 
jejichž uzamknutí odpovídá uživatel. 

22. Sportovní potřeby (mantinely, sítě, atd.) jsou uskladněny na místě určeném 
provozovatelem haly. 

23. Vstup na galerii je povolen divákům, sportovcům může sloužit k rozcvičování, neslouží 
jako hrací plocha. 

24. Případné úrazy je uživatel povinen neprodleně oznámit provozovateli v recepci. Úraz 
je zapsán do Knihy úrazů, která je uložena společně s lékárničkou v recepci sportovní 
haly. V případě nutnosti zajistí pracovník provozovatele zdravotnickou pomoc. 

25. Osvětlení sportovní plochy – palubovky, stejně jako ovládání žaluzií obsluhuje pouze 
pracovník sportovní haly nebo jím pověřená osoba.  

26. Za využití sportoviště je uživatel povinen zaplatit smluvní cenu, která se skládá z ceny 
za využití zázemí (sprchy, WC, šatny) a využití sportovní plochy. Výše smluvní ceny a 
platební podmínky jsou dohodnuty a potvrzeny účastníky smluvního vztahu před 
využitím sportoviště. 
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27. V případě evakuace je návštěvník sportovní haly povinen dodržovat evakuační řád a 
řídit se pokyny provozovatele a jím pověřených osob. 
 

 
V. 

Důležitá telefonní čísla 
 
 
Hasiči: 150 
Policie: 158 
Záchranná služba: 155 
Městská policie: 156 

 
 
 
 
 
 
 
Návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 7. 2019 
 
 


