
Sportovní hala BIOS 
Řipská 3378, 276 01  Mělník 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 

 

 

Vážení návštěvníci, sportovní přátelé 

 

     tato sportovní hala včetně příslušenství je Vám k dispozici pro sportovní účely a 

k využití Vašeho volného času. Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i ostatních návštěvníků 

prosíme o dodržování tohoto provozního řádu.  

 

 

Provozní doba: 

 

Pondělí až neděle:      8:00 – 22:00 

(dle individuální domluvy se správcem sportovní haly) 

  

   

 

Uživatelům sportovní haly se povoluje provozovat pouze sportovní aktivity, pro 

které je sportovní hala určena. Pro vstup do haly je povolena pouze sportovní obuv, 

odpovídající podmínkám jak pro provozování vlastní sportovní činnosti, tak i 

povrchu, na kterém se tato činnost provozuje. 

 

 

 

1) V celém prostoru sportovní haly je zakázáno: 

 kouření 

 konzumace alkoholu a užívání omamných a návykových látek 

 manipulace s otevřeným ohněm 

 přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty 

ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat 

 vnášet sklo 

 vstup se psy a jinými zvířaty 

 poškozovat zařízení a vybavení  

 znečišťovat prostory  

 přemisťování zařízení a mobiliáře  

 instalovat jiná zařízení bez souhlasu provozovatele 

 vjíždět a pohybovat se na kolečkových bruslích  

 vstupovat se žvýkačkou 

 

  

 



 2)  Pobyt ve sportovní hale a jejím příslušenství  je na vlastní nebezpečí návštěvníků, za       

děti  ručí rodiče,  odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. 

 
3) Dětem mladším 6 let je vstup povolen jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, 

odpovědné osoby či jiné dospělé osoby. 

 

4) Uživatelé sportovní haly jsou povinni řídit se ustanovením tohoto provozního řádu, 

pokyny správce, dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek, čistotu a 

bezpečnost. 

 

  5)  Ze vstupu do sportovní haly jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny  

provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod 

vlivem  omamných a návykových látek. 

 

  6)  Úmyslné poškozování zařízení sportovní haly a příslušenství je trestné. Za úmyslné 

poškození hřiště a prvků dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního 

řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.  

     Provozovatel neručí uživatelům za předměty, které jsou uložené mimo uzamykatelné    

šatní boxy.  

 

 7) Poškození, resp. závady na zařízení sportovní haly a příslušenství neprodleně sdělte 

správci sportovní haly. 

  

 8)   Důležitá telefonní čísla: 

 

       Záchranná služba:    155 

  Policie ČR:              158 

  Městská policie:      156 

  Hasiči:                     150 

  Tísňové volání        112 

 

 

Vlastník sportovní haly: Město Mělník 

                                          se sídlem Městského úřadu nám. Míru 1, 276 01  Mělník 

                                          IČ: 00237051                              

Provozovatel:                   Technické služby města Mělníka, příspěvková organizace 

                                          se sídlem Plavební 735, 276 01  Mělník, IČ: 00066451 

                                          ředitel organizace: Miloslav Jindra, tel. +420 602 423 543                 

Správce haly:                   Pavel Řízek, tel. +420 792 313 076 

     

 

Mělník 01.09.2016 

 

 

 

                                                                           Miloslav Jindra 

                                                       ředitel Technických služeb Města Mělníka 


