VELODROM BRNO – PROVOZNÍ ŘÁD
1.

Provozní řád určuje bezpečné podmínky provozu v areálu Velodromu
a musí být všemi návštěvníky, členy a sportovci v rámci organizovaných
sportovních akcí bezpodmínečně dodržován.

2.

Provozovatelem areálu velodromu je TJ Favorit Brno, spolek.

3.

Velodrom je provozován nepřetržitě po celý rok.

4.

Vstup na velodrom je povolen pouze:
- tribunou a hlavními vchody
- přednostní vstup na velodrom mají členové TJ Favorit Brno
- další vstup umožňuje provozovatel členům a sportovcům jiných spolků
v rámci organizovaných akcí TJ Favorit Brno

5.

Vstupem na velodrom se každá osoba dobrovolně zavazuje dodržovat
ustanovení tohoto provozního řádu.

6.

Každá osoba na tomto sportovišti je povinna dodržovat zásady provozního
řádu a pokynů pověřených pracovníků provozovatele.

7.

Všem osobám, pohybujícím se v prostorách velodromu je zakázáno:
- kouřit
- konzumovat alkohol nebo jiné omamné látky
- bránit v pohybu jiným osobám
- omezovat jakýmkoliv způsobem druhé osoby
- poškozovat a znečišťovat zařízení sportoviště
- pokud pořadatel smluvně neurčí jinak.

8.

Do prostor velodromu je zakázán vstup:
- osobám, které nemají povolení od provozovatele
- osobám opilým nebo pod vlivem návykových látek
- psům, kočkám a dalším zvířatům, pokud nejsou provozovatelem
sjednány smluvní podmínky jinak.

9.

Všechny osoby pohybující se v prostorách velodromu musí dodržovat
pokyny Návštěvního řádu areálu uvedeného při vstupech do areálu sportoviště.

10.

Vstup na velodrom mají přednostně členové TJ Favorit Brno dle předem
dohodnutého plánu tréninků a soutěží, školy a organizace na základě
dohody s provozovatelem.

11.

Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu a pro všechny
zaměstnance provozovatele.

12.

Porušení tohoto provozního řádu může být považováno za přestupek.

13.

Z areálu velodromu bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí
nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne
pokynů pověřených zaměstnanců provozovatele nebo se chová jiným
nepřístojným způsobem.

14.

Zákaz vjezdu osobám provozujícím nebo vlastnícím motorové vozidlo
bez předchozího souhlasu provozovatele.

15.

Zákaz používání motorových vozidel na betonové závodní dráze mimo
vozidla tomu určených.

16.

Tento provozní řád nabývá účinnosti od 1. června 2014.

TJ Favorit Brno
provozovatel

