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PROVOZNÍ ŘÁD 
 

herny stolního tenisu v Tipsport aréně  
 

Všeobecná ustanovení 
 

1.1 Hernu stolního tenisu provozuje Sportovní klub stolního tenisu Liberec. 
 

1.2. Zodpovědní za provoz a užívání herny jsou především všichni zástupci SKST Liberec, LokoDepo 
Liberec a Stolního tenisu Neregistrovaných Liberec, kteří jsou uvedeni na Seznamu osob 
oprávněných ke vstupu.  

 

1.3. Klíče od herny je možné si vyzvednout na hlavní recepci Tipsport arény, která je umístěna naproti 
vchodu do haly míčových sportů. Osoby se musí prokázat průkazem totožnosti s fotografií. Klíče je 
možné vydat pouze osobám, které jsou uvedeny na seznamu osob oprávněných ke vstupu (seznam 
platný pro Po-Pá anebo So-Ne), jenž je k dispozici na recepci.  

 

1.4. Vstup do herny ve venkovní obuvi není dovolen !!!! 
Příchozí hráči využijí šatnu k přezutí do sportovní obuvi (sálovky) a do sportovního oblečení. Neničí 
úmyslně zařízení šatny a herny, udržují pořádek a dbají pokynů osob odpovědných za provoz herny. 

 

1.5. Obsazení stolů je dle aktuálního rozvrhu haly, který vypracovává SKST Liberec a je k dispozici na 
nástěnce v herně.  

 

1.6. V herně a šatně platí zákaz kouření. 
 

1.7. Za peníze a cenné věci odložené v šatně provozovatel neručí. 
 

1.8. V případě poškození jakéhokoliv zařízení herny se zapíše závada do Knihy závad s udáním datumu, 
času, případně viníka a ještě vše nahlásí zástupci provozovatele (Martin Protiva - 777 263 342), aby 
zajistil opravu. 

 

1.9. Po ukončení hraní je povinnost zkontrolovat v herně i v šatně vypnutí osvětlení, zda neteče voda. 
Zamknout všechny zámky u dveří a klíče odevzdat na hlavní recepci. 

 

1.10.  V herně mají možnost hrát pouze hráči uvedení na Seznamu osob oprávněných ke vstupu a při 
soutěžním utkání i družstvo hostí.  

 

1.11. Všichni hráči uvedení na Seznamu osob oprávněných ke vstupu do herny jsou zodpovědní za 
kontrolu pohybu osob v hale. Zejména tak, že nevodí do haly hráče, kteří na seznamu nejsou a 
sami mohou hráče kontrolovat a případně i vykázat. Správci haly, kteří prioritně zodpovídají za 
provoz v hale a kontrolují dodržování všech pravidel, jsou zástupci jednotlivých oddílů uvedených 
v bodě 1.2: 

   - Martin Protiva  SKST Liberec  777 263 342 
   - Milan Klement  SKST Liberec   

- Jiří Frýba   LokoDepo Liberec 602 732 665 
- Petr Hanák   LokoDepo Liberec 

   - Tibor Kolenič   Neregistr. Liberec 606 267 755    
   - Václav Odvody  Neregistr. Liberec 724 285 585         
  
V Liberci dne 24.10.2011        Martin Protiva, SKST Liberec  


