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Provozní řád sportovní haly BIOS v Poděbradech 

 
Tento provozní řád slouží k dodržování předpisů příslušných orgánů a provozovatele zařízení k zajišťování 
pořádku, bezpečnosti i ochrany zdraví návštěvníků sportovní haly BIOS Poděbrady. 

1. Vstup do haly je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu, mimo tuto dobu je 
do budovy pro nepovolané osoby vstup zakázán. 

2. Ve všech prostorách haly je přísný zákaz kouření! 
3. Vstup do sportovní haly uskutečňuje každý návštěvník a nájemce na vlastní nebezpečí. 
4. Provoz sportovní haly BIOS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, a pro různé společenské akce. 

Doba provozu je veřejnosti oznamována na informačních tabulích v hale  a na internetových stránkách 
provozovatele sportovní haly 

5. Ceny za poskytované služby určuje provozovatel haly. 
6. Platba za užívání sportovní haly  se standartně provádí při vstupu do haly. Toto může být ošetřeno i 

dlouhodobou smlouvou o užívání s provozovatelem haly. 
7. Návštěvníci jsou povinni se podřídit pokynům provozovatele a pořadatelů akcí. 
8. Uživatelé haly jsou povinni v prostorách „čisté zóny“ (za přezouvací zónou) používat sportovní nebo 

domácí obuv  (ne s podrážkou znečisťující povrch – palubovku tělocvičny), případně používat návleky. 
9. Hra s míčem a další sportovní činnosti jsou dovoleny pouze v prostorách tělocvičny. 
10. Ze vstupu do sportovní se vylučují všechny osoby, které jsou opilé nebo podnapilé.  Zakazuje se vstup 

s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků haly a majetek. 
11. Vyloučeny z prostor haly budou osoby, které porušují zákaz kouření v prostorách sportovní haly BIOS. 
12. Vyloučeny z dalšího pobytu v hale budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví 

sportovců nebo ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní chování. 
13. Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickým zařízením a vybavením sportovní 

haly BIOS. 
14. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení a energie sportovní haly BIOS. 
15. Přísně se zakazuje házení předmětů na hrací plochu. 
16. Vodění psů nebo jiných zvířat do prostor sportovní není povoleno. 
17. Uživatelé a návštěvníci sportovní haly BIOS jsou povinni dodržovat pořádek ve všech prostorách ZS 

včetně sociálního zařízení v souladu s hygienickými pravidly. 
18. Nalezené předměty se odevzdávají správci haly, kde se zajistí jejich uchování. 
19.  Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i 

pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 
20. Na osoby, které poškozují zařízení sportovní haly nebo ohrožují ostatní osoby, jsou návštěvníci povinni 

upozornit provozovatele, který v případě potřeby přivolá Městskou polici nebo Polici ČR. 
21. Sportovní haly BIOS neručí za cenné předměty a peníze uschované v šatně. 
22. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a nájemce sportovní haly BIOS Poděbrady a 

nabývá platnosti dnem vyhlášení. 

Ceník užívání sportovní haly BIOS 
 

• Komerční užívání     400,-Kč/hodina bez DPH 
 



Provozní doba sportovní haly BIOS  

• Pondělí – pátek    8:00 – 21:00 

• Sobota, Neděle, svátky, prázdniny  na základě objednávky 
Rezervace: David Kubát tel. 730 155 116 nebo e-mail: info@pdysport.cz 
Provozovatel: Poděbradská sportovní, s.r.o. 

Platnost od 1.1.201á 
 

 
Ve Poděbradech. dne 1.1.2018                                                                             
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