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vwZS Cerno§ice, p.o. . Atletickv klub Cernosice - ASK Dipoli z.s.
Pod §koIou 447, fiernosice 252 28 §térkové 242, K050? 252 25
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016; cz613s515s mt: cz070s4501
Web: www.zscernosice.cz Web: www.askdigoli.cz
Zodpovédné osoba: Bc. Martin Vodifika Zodpovédné osoba: Tomés Vodiéka
Email: mvodicka@zscernos.cz Email: tomas.vodicka@askdip0|i.cz
Tel.: 603 193 320 TeI.: 776 366 426

(déle pouze ,,Z§”) (Dz-ile pouze ,,ASK”)

Provozovatelé:

Sportovni vybaveni vyuifvaji zaméstnanci Z§ a ASK, tj. uéitelé a trenéfi (déle jen ,,uiivatelé" vvhradné v rémci aktivit
zs a ASK.

Povinnosti provozovatele a uiivatele
- Vybaveni musi bvt vréceno na pfivodni misto po skonéeni vyuc':ovac|' hodiny nebo tréninku.
- V pfipadé, ie naleznete vybaveni na jiném misté nei je mu uréené podle popisovvch cedulek, tak je povinnosti
uiivatele vybaveni vrétit na misto, které tomuto vybaveni néleii.
- Uiivatelé jsou povinni udriovat pfijéené véci v provozuschopném stavu s ohledem na zésady bezpeénosti, zdravi a
hygieny.
- Se zapfijéenvmi vécmi je ZAKAZANO pohybovat se mimo sportovni areél. Vvjimkou je podéni iédosti zodpovédnvm
osobém (Napf. z dfivodu konéni ékolnich/klubovvch zévodfi mimo areél Z6).
- Uiivatel je povinen s vypfijéenvm vybavenim zachézet setrné a ohleduplné, neuiivat je k jinvm nei obvyklvm
Uéelfim a NEP[JJfIOVATje dalsim osobém. Dalsim osobém 3. stran je moiné zapfijéeni dle podminek ve smlouvé
( info@askdigo|i.cz; 776 666 426 —Tomé§ Vodiéka). Smlouva je dostupné na webovvch strénkéch skoly.
- Sportovni aktivity s vypfijéenvm vybavenim- provozuje uiivatel na své vlastni nebezpeéi.
- Provozovatel neodpovidé za skody zpfzsobené uiivatelem sobé samému, pfipadné dalsim osobém v dfisledku
podcenéni vlastniho zdravotniho stavu, schopnosti a dovednosti éi obecné platnvch norem.
- V pfipadé poskozeni nebo zjisténi poskozeni jakéhokoliv sportovniho vybaveni éi prostorfi, kde je vybaveni
uskladnéno, je tfeba tuto udélost nahlésit zodpovédnvm osobém ihned po skonéeni vyuéovaci hodiny nebo
tréninkové jednotky.
- Uiivatel odpovidé za ztrétu a skody zpfisobené na zapfijéeném vybaveni s vvjimkou béiného op0tFebeni. V pfipadé
nahlééeni poskozeni se tato udélost Fesi individuélné se zodpovédnvmi osobami.
- Veskeré otézky timto provoznim Fédem neupravené se Fidi Provoznim Fédem sportovisté nebo obecné platnvmi
prévnimi pfedpisy, zejména obéanskvm zékonikem v platném znéni.

V Cernosicich dne V Cernosicich dne
Mgr. Ludmila Zhoufové ‘ Tomés Vodifika
Feditelka Z6 pfedseda ASK
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