Provozní řád

ROZCVIČOVNY
HC SMÍCHOV 1913

• Prostory jsou určeny pouze pro hráče HC Smíchov 1913
• Vstup do prostor je do 18 let věku pouze s trenérem
• Klíče vyzvedne odpovědná osoba v obchodě a po skončení
tréninkové jednotky tam vrátí
• Je zakázáno nosit do prostor jakékoliv jídlo
• Pití se může používat pouze v uzavřených lahvích a pouze
v označené místnosti
• Do prostor lze vstoupit pouze po přezutí – čistá – halová obuv
a ve sportovním klubovém oblečení
• Veškeré osobní věci se ukládají do místnosti označené č. 17
• Trenér odpovídá za zhasnutí a uzamčení prostor po tréninku
(v případě vstupu bez trenéra jsou to hráči)

• Trenér odpovídá za uložení pomůcek na konkrétní místo pro
uložení (v případě vstupu bez trenéra jsou to hráči)
• Všichni jsou povinni udržovat pořádek
• Zákaz používání pomůcek, které se používají venku (znečištění)
• Poškozená nebo vadná zařízení musí být okamžitě nahlášena
vedoucímu trenérovi, protože to je jediný způsob, jak je rychle vyměnit/opravit.
• Z místnosti nesmí být odstraněny žádné pomůcky – ani na
zapůjčení!
• V prostorách rozcvičovny je zákaz používání holí

Provozní řád

STŘELNICE
HC SMÍCHOV 1913

• Střelnice je určena pouze hráčům HC Smíchov 1913
• Do věku 18 let vstup pouze s trenéry
• V případě vstupu mimo trénink je odpovědný rodič hráče
• Vstup na střelnici pouze v helmě a rukavicích
• Na střelnici jsou určeny kotouče k vyzvednutí u trenérů
• Po ukončení střelby hráči posbírají všechny kotouče a vrátí
zpět
• Hráči jsou povinni udržovat pořádek a na odpadky používat
odpadkový koš
• Střílí vždy jeden hráč, ostatní stojí mimo prostor střelnice
• Za bezpečnost jsou odpovědni trenéři
• Na střelnici je zákaz požívání jakékoliv stravy
• Pití pouze v uzavřených lahvích, uložených na určeném místě
• Hráč je povinen vstoupit na střelnici pouze po přezutí
(čistá halová obuv)

• Veškeré osobní věci se ukládají na určené místo
• Poškozená nebo vadná zařízení musí být okamžitě nahlášena
vedoucímu trenérovi, protože to je jediný způsob, jak je
rychle vyměnit/opravit.
• Osvětlení střelnice je nastaveno na 20 minut, poté samo
zhasne
• Při odchodu odpovědná osoba zhasne, pokud je čas kratší
než 20 minut

