
     
 
PROVOZNÍ ŘÁD ÚSTAVU SPORTEM K PREVENCI, Z. Ú. 

 

1. Tento provozní řád upravuje pravidla chování klientů při poskytování služeb ze 
strany ústavu Sportem k prevenci, z. ú., IČ 05193419, se sídlem Sládkova 372/8, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaném v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. U, 
vl. č. 175, (dále jen „Ústav“), tj. při poskytování kurzů sebeobranného systému Krav Maga. 
2. Ústav poskytuje služby v prostorách tělocvičny nacházející se v …NP budovy na adrese náměstí 
Václava Vacka 1, Ostrava, Poruba. K těmto prostorám přináleží šatna a sociální zařízení. Dále budou 
společně označovány tyto prostory jen „prostory KMG“. Tyto prostory slouží k rekreačnímu sportovnímu 
využití ze strany klientů Ústavu. 
3. Klient Ústavu je oprávněn v době tréninku a v době bezprostředně jí předcházející a na ni 
navazující vstupovat do prostor KMG a užívat jeho zařízení a vybavení, a to dle pokynů personálu.  
4. Do tělocvičny je oprávněn klient vstoupit pouze, je-li již přítomen instruktor anebo jeho asistent. 
5. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v čisté sportovní obuvi a sportovním oblečení (triko a 
dlouhé kalhoty). Při kurzu Krav Maga je zapotřebí obuv na sportovní tatami (jedná se o podlahu typu 
judo žíněnky roztažené po celé ploše tělocvičny) anebo je možno cvičit boso.  
6. Klient je povinen před absolvováním tréninku z bezpečnostních důvodů odložit si svůj řetízek, 
hodinky a jiné přívěšky. 
7. Klient má povinnost uložit si své oblečení a obuv v šatně prostor KMG. Šatny jsou volně 
přístupné a zamykají se pouze po dobu tréninku. Veškeré cennosti (zejména finanční prostředky, 
doklady, šperky, mobilní telefony, PC apod.) je nutné vzít s sebou do tělocvičny a uložit je na místo 
určené instruktorem. Za věci uložené v prostorách KMG v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Ústav 
jakoukoli odpovědnost.  
8. V případě ztráty některé z osobních věcí je povinen klient tuto skutečnost nahlásit bezprostředně 
po tomto zjištění instruktorovi tréninku. 
9. Vznik zranění anebo úrazu je klient povinen oznámit instruktorovi ihned při tréninku. 
10. Klient je povinen při poskytování služeb ze strany Ústavu dodržovat tyto povinnosti: 

a/ chovat se slušně a ohleduplně k ostatním klientům Ústavu a návštěvníkům budovy, v níž jsou 
umístěny prostory KMG,  
b/ nevstupovat do prostor KMG pod vlivem alkoholu anebo jiné psychotropní či omamné 
návykové látky, ani v něm alkohol anebo tyto látky nepožívat, 
c/ zařízení a vybavení prostor KMG užívat s náležitou péčí, 
d/ nevnášet do prostor KMG jakékoliv nebezpečné předměty, 
e/ v prostorách KMG dodržovat protipožární a hygienické předpisy, zejména zákaz manipulace 
s otevřeným ohněm v těchto prostorách, nedocházet ve špinavém nebo zjevně nevhodném 
oblečení nebo nečinit jednání vzbuzujícím veřejné pohoršení, 
f/ dodržovat zákaz pořizování obrazových a audiovizuálních záznamů z tréninků při výuce 
sebeobranného systému Krav Maga, 
g/ konzumovat jídlo a pití pouze k tomu vyhrazených prostorách KMG. 

11. Ústav je oprávněn vykázat klienta z prostor KMG, pokud tento porušuje pravidla zakotvená tímto 
provozním řádem a z tohoto důvodu mu neumožnit účast na tréninku. Absence na  tréninku z těchto 
důvodů je považována za nesplnění povinností ze strany klienta a tudíž jeho povinnost uhradit za daný 
trénink sjednanou cenu trvá. 
12. Pomůcky první pomoci (tj. lékárnička) jsou umístěny v prostorách KMG. 

 


