PROVOZNÍ ŘÁD
Hala kynologů KK Zetor Brno
Hala kynologů KK Zetor Brno ( dále jen hala), který je provozovatelem, je určená
pro výcvik psů, pořádání kynologických, ale i jiných akcí. V případě chování, které je
v rozporu s tímto provozním řádem, je provozovatel haly nebo organizátor akce
oprávněn vykázat z haly a i z areálu KK Zetor Brno. Po vstupu do haly je každý
povinen řídit se tímto provozním řádem:
1. V prostorách haly je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
2. Každý je povinen udržovat v prostorách haly pořádek a chovat se tak, aby svým
chováním a jednáním nezpůsobil škody na budově a jejím vybavení. V případě
znečistění prostor haly je nájemce povinen toto neprodleně odstranit. Do areálu
a haly je nutné vstupovat s vyvenčenými psy. Nepředvídatelné exkrementy, je
psovod povinen sebrat do sáčku a vhodit do odpadkové nádoby.
3. Prostory mimo cvičební plochu jsou rozděleny do čtyř zón:
 ZELENÁ ZÓNA – prostor pro odkládání osobních věcí a přezouvání
 MODRÁ ZÓNA – prostor pro diváky a účastníky akce
 ČERVENÁ ZÓNA – prostor pro logistické zabezpečení haly
 ŠEDÁ ZÓNA – prostor pro rozhodčí, časomíru a organizátora akce
4. Případné úrazy a škody na budově a vybavení haly je organizátor akce nebo
nájemce povinen oznámit správci haly.
5. Při vzniklém úrazu je k dispozici lékárnička první pomoci.
6. Po skončení akce je organizátor nebo nájemce povinen po sobě uklidit a cvičební
pomůcky uložit zpět na své místo do červené zóny.
7. Při vstupu na cvičební plochu je vhodné používat sportovní obuv. Je zakázáno
používat obuv, která by poškodila nebo znečistila povrch cvičební plochy (zákaz
používání kopaček, běžecké obuvi s hřeby apod.)
8. Zákaz střelby v hale.
9. Majitel psa je za tohoto po vstupu do haly plně odpovědný. Volné pobíhání psů
vyjma výcviku je zakázáno.
10. Provozovatel neručí za odložené věci v hale a mimo ní. Provozovatel nenese
odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků haly a areálu.
11. Provozovatel přijímá objednávky na rezervace haly a vede jejich evidenci.
12. Provozní doba a poplatek za užívání haly a jejího vybavení je stanovena
v rezervačním systému
13. V hale a celém areálu je každý povinen zdržet se veškerých činností, které by
byly v rozporu s právním řádem ČR.
14. Tento provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu a pořádku v hale
a jejím okolí a musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován.
15. Areál, hala i veškeré vybavení je majetkem vlastníka a je vybudován na jeho
pozemku.
16. Provozní řád haly platí přiměřeně i pro venkovní prostor před halou a přilehlého
parkoviště, kde je povinnost po příjezdu a odjezdu zavírat z bezpečnostních
důvodů bránu.
Tento provozní řád platí od 28. června 2014
Dana Lišková
Za radu KK Zetor Brno

