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1. REZERVACE 
 
Rezervace termínů vyřizuje pověřený pracovník na e-mailu: sport@vsetinskasportovni.cz 
nebo na tel.: 730 588 207 průběžně. Storno rezervací min. 48 hodin před rezervovaným 
termínem, v opačném případě bude účtován storno poplatek. 
 
2. VYUŽITÍ PALUBOVKY 
 
Vstupem na palubovku organizátor sportovní akce souhlasí s převzetím odpovědnosti za 
způsobenou škodu na zdraví uživatelů nebo na majetku nájemce. Dále potvrzuje, že se 
seznámil s návštěvním a provozním řádem, který je vyvěšený na webových stránkách 
společnosti a při vstupu do sportovní haly. 
 
Vstup na palubovku je možný pouze v čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou. 
 
Na palubovku je zakázáno vnášet tekutiny. Pití pro sportovce lze ukládat pouze na 
střídačkách, ve vyhrazených boxech. Zchlazování drobného poranění vodou nebo ledem se 
může provádět pouze na střídačce. 
 
Rozmisťování sportovního nářadí je povoleno pouze přenášením, nikoli taháním. 
Zákaz podružného lajnování (nalepování značení na palubovku). 
Sportovní pomůcky a nářadí jsou uloženy pouze na vyhrazených místech. 
Povinnost očistit kolečka před přemisťováním sportovního nářadí, které je jimi opatřeno. 
Zákaz mechanického násilí – údery do palubové desky (př. Florbalové hokejky). 
 
Vstup diváků na palubovku je možný pouze v čisté sportovní obuvy nebo v návlecích a po 
vyhrazených zónách. Návleky jsou k dispozici na vrátnici na vyžádání nebo při vstupu na 
palubovku. 
 
Vzduchotechnika, větrání palubovky, světla a žaluzie smí být spouštěny pouze personálem 
sportovní haly. 
 
Kryty pro sloupky na centrálním kurtu je možné vytahovat pouze pomocí zvonu. 
 
3. TRIBUNA 
 
Na tribuně je zákaz konzumace jídla a pití. Na odpadky jsou určeny odpadkové koše u 
tribuny. 
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4.GALERIE 
 
Galerie je určena pro diváky a lze jí využít jako jednoduchou rozcvičovnu, pro sportovce. Je 
zde zákaz používání míčů, holí a dalšího sportovního nářadí. Je možné galerii využít pro 
uložení rychlého občerstvení. Odpadky je třeba odkládat do vyhrazených odpadkových košů. 
 
Ovládání žaluziín na galerii je možné pouze pracovníkem sportovní haly, Vstup do místnosti 
vzduchotechniky je přísně zakázán. 
 
5. MALÝ SÁL 
 
Je určen pro aerobní sporty. Sál je možno pronajmout po domluvě i dlouhodobě. Při velkých 
akcích, celodenních turnajech bude po dohodě otevřen vstup do sportovní haly přes malý 
sál, který bude oddělen zasouvací stěnou. 
 
Malý sál je od září 2017 v dlouhodobém pronájmu. 
 
6. CHODBY 
 
Na chodbách je zakázáno hraní míčových her. Chodby nejsou určeny k rozcvičování 
sportovců. 
 
7. CENÍK 
 
Ceny za využití sportovní haly jsou dle platného aktuálního ceníku, který je uveden na 
webových stránkách společnosti, případně po dohodě či dlouhodobém pronájmu se ceník 
může lišit. 
 
8. FAKTURACE 
 
Je prováděna na základě skutečného využití sportovní haly v souvislosti s podmínkami 
zrušení rezervace. Splatnost faktury je do 14 dnů od data vystavení. 
 
Změny fakturačních údajů je třeba hlásit včas na e-mail: sport@vsetinskasportovni.cz nebo 
na tel. čísle: 730 588 207. 
 
Při prodlení se splatností si provozovatel vyhrazuje právo účtovat pokutu 0,5% za každý den 
prodlení z celkové nezaplacené částky. 
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9. REKLAMA 
 
Ve sportovní hale je možný pronájem reklamní plochy dle stanoveného ceníku. Na velké akce 
a turnaje je možné v rámci pronájmu haly umístit reklamní banner organizátora nebo třetí 
osoby. Není dovoleno překrývat a manipulovat s již umístěnými bannery provozovatele. 
 
10. KOLA 
 
Stojan na kola je umístěn před budovou sportovní haly. Je zakázáno umisťovat kola 
(koloběžky) mimo vyhrazené místo (stojan). 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vsetíně dne 1. 7. 2019 


