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0 Úvod
Provozní řád stanovuje zásady a pravidla pro užívání veškerého vybavení
Nohejbalového klubu Bajda Kroměříž (dále jen NK) včetně vstupu do prostor
bazénu provozovaného městem Kroměříž. Tento provozní řád navazuje na
Stanovy NK a doplňuje je.
Každý člen NK má nárok po zaplacení pořizovacích nákladů na vstupní čip
a další klíče určené všem členům NK dle aktuálních podmínek režimu vstupu do
prostor koupaliště a NK. Na šatní skříňku, vzhledem ke kapacitním možnostem,
(po zaplacení pořizovací ceny) mají přednostně nárok aktivní hráči a pak ostatní
členové NK dle pořadí. Přitom se preferuje jejich rodinné využití.
Tato pravidla jsou závazná pro všechny členy klubu a případné hosty.
Provozní řád dává pravomoc všem členům NK vyžadovat jeho plnění
a dodržování. Opakované porušování pravidel řeší výkonný výbor NK (dále jen
VV NK) domluvou, případným pozváním na jednání VV. V krajním případě
může VV NK, při opakovaném porušování tohoto provozního řádu a dalších
pokynů, navrhnout zrušení členství o čemž výhradně rozhoduje Valná Hromada
NK. Vyloučený člen pozbývá veškerá práva související s členstvím v klubu
dnem vyloučení bez jakékoli náhrady a je povinen vrátit veškeré klíče a čip
umožňující vstup do prostor NK.
1 Hlavní budova – domeček
Hlavní budovou (dále jen domeček) se rozumí zděná budova č. p. 1496
Na Sladovnách. Na hlavních vstupních dveřích je umístěn elektrický ovládaný
zámek s čtečkou čipů.
1.1 Vstup hlavním vchodem do prostor domečku
Vstup do prostor NK má povolen výhradně člen klubu a to pomocí čipu po
přiložení ke čtečce kódů na zámku vstupních dveřích. Pokud elektrický zámek
po přiložení správného čipu nefunguje, došlo k vybití baterie a je nutné ji
vyměnit. V takovém případě volejte prezidenta nebo hospodáře klubu, kteří
zajistí výměnu baterie.
Žádný člen NK nesmí vpustit do prostor klubu kohokoliv cizího mimo
jiného člena klubu, který si zapomněl vstupní čip. Pokud si člen klubu není jist
oprávněním osoby ke vstupu, má právo ověřit si totožnost takovéto osoby.
Pokud pochybnosti přetrvají, může zamítnout vstup této osobě. Toto neplatí
v případě pořádání sportovních soutěží, turnajů a náborů nových hráčů.
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Takovéto osoby smí pak využívat jen sociální zařízení a sportovci i sprchy. Dále
pro ně platí pravidla vstupu do prostor koupaliště a na kurty viz body 4 a 5.
Každý člen klubu si smí pozvat hosty, které smí vpustit do prostor klubu,
přičemž odpovídá za jejich chování a dodržování všech pravidel NK. Četnost
a počet hostů musí člen NK regulovat dle kapacit a momentálního využití
prostor NK. Hosté přitom mají omezené právo na využívání zařízení NK a to na
venkovní prostranství včetně posezení u bufetu a společenské či sportovní
aktivity, WC a šatnu. Při tom musí člen klubu, jenž hosty pozval, dbát na to, aby
nebyli výrazněji omezeni v užívání další členové klubu.
Při každém vstupu je člen povinen za sebou zavřít vchodové dveře, toto
neplatí pro pořadatele v případě konání sportovních soutěží a turnajů
pořádaných na sportovištích NK. V takovém případě je povinen, ten kdo
ponechává otevřené vchodové dveře, uzamknout vstup do kuchyňky a ověřit
uzamčení kanceláře. Vchodové dveře pak mohou zůstat otevřeny jen po
nezbytně nutnou dobu, odpovídá pořadatel akce.
1.2 Pravidla pro vstup do jednotlivých prostor domečku a jejich užívání
Každý člen při užívání jednotlivých prostor a vybavení klubu je povinen tyto
užívat šetrně tak, aby docházelo jen k běžnému či minimálnímu opotřebování,
dbát na minimální spotřebu energií, tzn. vody, elektřiny i plnu (respektive tepla).
Vzhledem ke sportovní povaze klubu je stanoven zákaz kouření ve všech
vnitřních prostorách domečku.
1.2.1 Volně přístupné prostory pro všechny členy klubu
Chodba, kuchyňka, šatna, WC, sprchy, botárna.
Kuchyňka: lze připravovat teplé nápoje a zahřívat připravená jídla nebo
uskladnit potraviny v chladničce. Pravidelné vaření není povoleno. Vybavení
uložené v kuchyňce je přístupné všem členům, pokud některý člen má své
vlastní sklenice, talíře, nádoby apod., které chce užívat jen sám, pak si tyto musí
uložit mimo kuchyňku např. ve své šatní skříňce.
Šatna, sprchy: při vstupu je nutné dbát společenského chování a vstup si
ověřit zaklepáním a následným povolením osoby uvnitř. Ve sprchách zbytečně
neplýtvat teplou ale i studenou vodou.
WC: po použití WC je základní povinností každého spláchnout a případně
vyčistit štětkou případné nečistoty. Toaletní papír je k dispozici v kanceláři NK
a může jej vydat každý člen VV.
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1.2.2 Prostory s omezeným přístupem
Společenská místnost, kancelář, chlévy a půda.
Společenská místnost: její využívání je omezeno na společenské akce
pořádané pro všechny členy NK a sportovní aktivitu. Lze pořádat i společenské
akce jednotlivých členů po schválení akce VV. Pokud se společenské akce člena
NK zúčastní i nečleni (hosté), je stanoven poplatek za nájem 200,-Kč/den. Navíc
bude účtována spotřeba energií. Pořadateli akce předá prostory a klíč od
společenské místnosti hospodář nebo prezident klubu včetně záznamu o stavu
měřidel energií. Po skončení akce a uvedení do původního stavu (úklidu)
převezme společenskou místnost prezident či hospodář a provedou odečet
spotřeby energií. Případné škody na vybavení budou naúčtovány
kvalifikovaným odhadem. Na kompletní vyúčtování nákladů na pořádání akce
vystaví člen VV hotovostní doklad a převezme stanovenou hotovost.
K zaplacení musí dojít nejpozději do 14 dnů od konání akce. V oprávněném
případě lze vyžadovat přiměřenou zálohu.
Kancelář: kancelář NK je výhradně určena pro potřeby VV a administrativní
potřeby spojené s řízením NK.
Chlévy a půda: jsou přístupné členům VV a členům zabezpečujícím servisní
služby spojené s provozem NK. Tyto prostory slouží k uložení technických
prostředků, jiných materiálů potřebných pro provoz klubu a některých částí
sportovních aktivit. Otevření pro vyzvednutí sportovního nářadí zajistí osoby
s přístupem.
1.3 Provoz, údržba, úklid
Za provoz a údržbu domečku odpovídá hospodář VV NK. S touto
zodpovědností souvisí pravomoc řídit a usměrňovat využívání jednotlivých
prostor a zařízení klubu. V případě poruch a závad tyto hlaste přímo hospodáři
VV nebo kterémukoliv členu VV k zajištění opravy.
Každý člen klubu je povinen udržovat pořádek a čistotu dle principu „užívej
a uklízej“ tzn., kdo případný nepořádek způsobil, dá vše do původního stavu.
Patřičný důraz je kladen na WC, sprchy, kuchyňku a její vybavení včetně nádobí
(umýt, utřít, schovat). Na hlavní sezonu tj. od 1. 6. do 31. 8. bude sestaven
rozpis úklidových služeb po týdnech – pondělí až neděle, jehož náplní je
celkový úklid, především zametání a případné vytření podlah kuchyňky, šatny,
WC a chodeb. Rozpis služeb se týká všech členů mimo VV a sponzorů. Je
preferován dobrovolný zápis na konkrétní týden do formuláře na nástěnce ve
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vstupní chodbě. Na termíny kdy se dobrovolně nikdo nezapíše, VV určí
direktivně dle těchto pravidel: vážnější prohřešky proti tomuto provoznímu řádu,
drobné prohřešky, malá angažovanost ve prospěch činnosti klubu.
Ve všech prostorách kde člen NK pobýval, musí při odchodu zavřít okna
a zamknout. Neplatí pro okna od WC a kuchyňky v letním období a pro dveře
od šatny.
Do prostor NK smějí členové přinést nádobí, sklenice a ostatní vybavení do
kuchyňky. Další objemnější věci, jež by chtěli věnovat klubu, je možné uložit
a ponechat jen se svolením VV.
1.4 Provoz a údržba techniky
Za uskladnění, technický stav, provoz a údržbu technického a strojního
vybavení odpovídá pověřená osoba. Tato osoba je po dohodě s VV NK
ustanovena jako správce technického parku NK. Lze takto ustanovit i více osob,
podmínkou je vždy vzájemný souhlas těchto osob. Znění tohoto článku se
vztahuje na veškerou techniku NK včetně kurtů. V případě potřeby je možné
konkrétní techniku přidělit konkrétní zodpovědné osobě a to písemným
pověřením o převzetí věci.
1.5 Zamykání dveří na dvorek
Venkovní dveře na dvorek je nutno každý den na noc zamykat. Zamknout
musí vždy člen NK, jež opouští domeček jako poslední. Přitom musí ověřit
zavření oken v šatně. Pokud je bufet ještě v provozu, ověří u obsluhy, kudy bude
odcházet. Pokud přes domeček, pak zamčení těchto dveří provede obsluha
bufetu.
2 Venkovní prostranství – dvorek a přilehlý pozemek
Venkovním prostranstvím se rozumí dvorek za domečkem a přilehlý
oplocený pozemek až po prostory venkovního bufetu.
2.1 Parkování jízdních kol
K parkování jízdních kol se výhradně používají stojany pro tento účel
určené. Opírání kol o zdi je zakázáno. I přes relativní uzavření vstupů do prostor
NK je doporučeno zamykání kol ke stojanu, přičemž NK nezodpovídá a ani
neposkytuje náhradu za případné odcizení jízdního kola či jiných soukromých
věcí uložených ve všech prostorách NK.
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2.2 Pravidla využívání venkovních prostor
Pojmem dvorek se rozumí pozemek za domečkem až po linii zděné zídky
v celé šířce pozemku. Dvorek je určen pro parkování jízdních kol na
vyhrazených místech viz bod 2.1 a pro jiné sportovní aktivity např. stolní tenis,
šipky apod.
Travnatý pozemek za dvorkem až po zpevněnou plochu u bufetu je určen
pro aktivní i pasivní odpočinek, sportovní a relaxační aktivity. Při dodržení
všech bezpečnostních podmínek a požární ochrany je možné využívat mobilní
i zděný gril pro přípravu vlastních jídel (nelze využívat komerčně). Při pořádání
večerních společenských akcí je nutné dodržovat noční klid a ostatní pravidla
slušného chování. V případě pořádání soukromé akce s účastí více jak 8 hostů,
nečlenů NK, platí stejná pravidla jako v bodě 1.2.2 týkající se platby nákladů
a spotřeby energií včetně předání a převzetí prostor (počet hostů je počítán
celkem pro příslušníky jedné rodiny).
Každý čelen NK a návštěvník je povinen udržovat v těchto venkovních
prostorách pořádek a čistotu. Odpadky vyhodit do popelnice, použité nádobí
uklidit umýt a uschovat, stoly a židle uspořádat, případně umýt vzniklé
znečištění. Údržbu pozemků a sekání travnaté plochy zajišťuje odpovědná
osoba, viz bod 1.4.
Nářadí pro venkovní sportovní aktivity je uloženo na určených místech
a bude zapůjčeno na požádání u kteréhokoliv člena VV.
3 Venkovní občerstvení, bufet
Prostorem bufetu se rozumí zastavěná část kolem dvou stavebních buněk
bufetu včetně udírny, venkovního chladicího boxu a přilehlé zpevněné plochy
směrem k domečku.
3.1 Pronájem bufetu
Provoz bufetu v letní sezonu zajišťuje nájemce na základě smlouvy
odsouhlasené VV. Připomínky či podněty k systémové činnosti či
poskytovaným službám bufetu členové NK předávají výhradně členům VV. Ten
pak dle možností dané nájemní smlouvou projedná případné zlepšení
poskytovaných služeb. Zásadní změny v systému fungování bufetu lze řešit jen
s dostatečným časovým předstihem a jen v rámci platné smlouvy a to formou
dodatků. Z tohoto důvodu budou podněty takovéhoto rázu přijímány a řešeny
jen na Valné hromadě NK nebo v písemné podobě.
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3.2 Provozní pravidla bufetu
Provozní doba, rozsah nabízených služeb a případná obsluha na zpevněné
ploše bufetu je dána výhradně nájemcem bufetu dle aktuálně platné nájemní
smlouvy. Zpevněná plocha bufetu je určena především pro členy NK, jejich
hosty a v případě pořádání sportovních soutěží a akcí také pro jejich účastníky.
3.3 Soukromé akce
Pokud VV povolí konání soukromé akce dle bodu 2.2, jsou členové NK o té
skutečnosti minimálně týden dopředu informováni na nástěnce v chodbě
domečku. V takovém případě jsou členové NK omezeni ve svých právech na
užívání služeb bufetu a přilehlého prostranství po dobu konání povolené akce.
4 Vstup do prostor koupaliště
Vstupem do prostor koupaliště se rozumí vstup zamknutou brankou na
pozemek koupaliště. Vstupem do prostor koupaliště se rozumí i ten fakt, že
vstupující osoba jen prochází na pozemek kurtů NK.
4.1 Povolený vstup
Členové NK a hosté mají povolen vstup do prostor koupaliště jen po
zakoupení permanentní vstupenky na koupaliště na příslušnou sezonu nebo po
zakoupení běžného vstupného. Členové NK, kteří si zakoupili klíč od této
branky v předchozích sezonách a nezakoupili si aktuálně platnou permanentní
vstupenku na koupaliště, jsou povinni vrátit klíč od vstupní branky na bazén
hospodáři NK do úschovy. Navrácen bude po předložení platné permanentní
vstupenky probíhající sezony. Po vstupu je povinen za sebou každý branku
zavřít, přitom nesmí do prostor koupaliště vpustit osobu bez platné permanentky
či vstupenky. Při porušení těchto zásad se člen NK vystavuje sankcím a to
zaplacení vstupného na bazén a pokuty 500,-Kč při každém zjištěném případu,
až po možné vyloučení člena na následující Valné hromadě.
4.2 Využívání služeb koupaliště
Každý, kdo takto oprávněně (dle bodu 4.1) vstoupil do prostor koupaliště, je
považován za běžného platícího návštěvníka se všemi právy a povinnostmi.
Ve zvláštním režimu je řízen vstup do prostor koupaliště v případě konání
sportovních soutěží od okresního přeboru v nohejbalu až po ligové soutěže.
Také v případě pořádání náboru žáků nebo organizaci turnajů na kurtech NK.
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Termíny pravidelných soutěží a dlouhodobě plánovaných akcí včetně
zodpovědných osob za organizaci každé akce budou předány vedoucímu
oddělení Sportovních zařízení města KM před začátkem provozu koupaliště.
V případě zorganizování sportovní akce mimo dlouhodobý plán je organizátor
akce povinen tuto skutečnost projednat s VVNK minimálně 10dnů před jejím
konáním. V těchto případech je povinností organizátora akcí zajistit seznámení
s níže uvedenými pravidly a zajistit jejich dodržování:
- aktivní účastníci sportovní akce, rozhodčí ale i diváci (dále účastníci) se
nesmí zdržovat v prostoru koupaliště a musí se co nejrychleji přemístit na
pozemek kurtů NK
- bez platné vstupenky na koupaliště nesmí návštěvník vstoupit do prostor
koupaliště nebo jinak využívat zařízení koupaliště
- jedinou výjimku tvoří zpevněná plocha bufetu U nohejbalistů včetně
využití služeb tohoto bufetu
- po dobu konání akce je branka trvale otevřena
5 Pravidla pro užívání kurtů
Přípravu kurtů na sezonu a průběžnou péči zajišťuje pověřený Správce kurtu,
jehož pokyny jsou povinni se řídit všichni uživatelé kurtů. Kurty jsou využívány
především ke sportovním účelům NK. Na základě dohody s VV lze tyto
poskytnout ke sportovním účelům i jiným subjektům.
Kurty NK přednostně využívají členové NK, aktivní hráči, účastníci
pravidelných soutěží a turnajů, hráči při trénincích, hráči při náboru a veřejnost
dle volné kapacity kurtů v tomto pořadí.
Postup při užívání antukových kurtů:
- antuku je třeba řádně pokropit po celé ploše a rovnoměrně bez kaluží
tak, aby se v průběhu hry příliš nevysušila a neprášila (snížení životnosti
povrchu)
- po lehkém oschnutí povrchu lze nanést čáry lajnovačkou, při tom dbát na
to, aby vápno v ní bylo suché a dostatečně sypké, zbytečně nepřevápnit
- vzniklé díry a prohlubně v mezihrách srovnat a zašlápnout (platí většinou
na začátku sezony, než antuka s podkladem řádně ztvrdnou)
- po skončení hry je nutné celý kurt (nikoli jen hrací plochu) řádně srovnat
vhodným prostředkem – kartáč nebo hrablo
- pokud není jisté, že v daný den bude na příslušném kurtu ještě někdo
hrát, uvolní síť a schovají sportovní nářadí a technické prostředky
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- poslední hráč pak zamkne všechny otevřené prostory a klíč uschová na
předepsané místo v domečku
6 Závěrečná ustanovení
Schválením tohoto provozního řádu Valnou hromadou NK se stávají nedílnou
součástí legislativních pravidel pro fungování NK. Některé části doplňují
a upřesňují Stanovy NK.
Provozní řád je volně přístupný dokument, platný pro všechny členy NK.
V digitální podobě ve formátu PDF je volně šiřitelný mezi všemi členy NK
a případnými zájemci o členství v klubu.
Povinností každého člena je seznámit se s tímto řádem a především dodržovat
tato pravidla.

