Јавна установа
Спортски центар „Борик“

КУЋНИ РЕД

Члан 10.
Члан 1.
Радно вријеме дворане је од 07,00 – 23,00 часова, а Чланови управе клубова, пријатељи, родитељи и
у случају реализације уговорених манифестација остали који нису активни корисници простора
тренинг могу пратити искључиво са трибина или у
од 00,00 – 24,00.
угоститељским садржајима.
Члан 2.
Члан 11.
Корисници спортских терена у простор
Строго је забрањено прескакање ограде на
свлачионица улазе искључиво на службени улаз.
трибинама.
Члан 3.
Члан 12.
У складу са утврђеним термином кориштења,
Тренери и вође група су одговорни за
тренер, вођа групе или нека друга овлаштена
придржавање кућног реда од стране чланова своје
особа која води тренинг или рекреацију је дужна
групе.
код дежурног радника задужити кључ од
свлачионице и то најраније 30 минута прије
Члан 13.
почетка термина.
Без присуства тренера или вође групе термин се
неће одржати.
Члан 4.
Приликом задужења кључа од свлачионице тренер
Члан 14.
или вођа групе заједно са дежурним радником
Справе, опрему и реквизите је потребно пажљиво
врши увид у техничку исправност исте, што
потврђује својим потписом на посебном прегледу, користити и то само у сврхе за које су намјењени,
те их након употребе вратити на одговарајуће
а евентуалне примједбе и уочени недостатци се
мјесто.
евидентирају као напомена.
Члан 5.
У просторе свлачионица је дозвољен боравак
искључиво активним корисницима спортских
терена (изузев присуства родитеља када је у
питању пресвлачење мале дјеце).
Члан 6.
У просторе свлачионица и спортских терена није
дозвољен улазак без присуства тренера или вође
групе.
Члан 7.
На спортске терене је дозвољен улазак искључиво
у спортској опреми предвиђеној за затворене
терене и у обући у којој се није ходало напољу.
Члан 8.
Након изласка из свлачионице, а прије одласка на
спортске терене потребно је у истој угасити
свјетло и закључати врата.
Члан 9.
Спортски терени се користе према утврђеној
сатници и својим активностима се не смију
ометати други корисници.

Члан 15.
Употреба справа, опреме и реквизита је дозвољена
искључиво на спортским теренима.

Члан 20.
Све нађене предмете је потребно предати
дежурном раднику дворане.

Члан 31.
У дворану је забрањено уношење свих врста
оружја.

Члан 21.
У простору свлачионица могуће је максимално се
задржати 30 минута након завршетка термина,
након чега тренер или вођа групе са дежурним
радником врши преглед свлачионице и евентуалне
недостатке и оштећења евидентирају у књигу
дежурног радника.

Члан 32.
У дворани је забрањено шарање и лијепљење по
свим површинама.

Члан 22.
Група или појединац која/и је проузроковала/о
штету је дужна потписати записник о штети, те
исту надокнадити према процјени овлаштене
комисије и рачуну Установе.

Члан 18.
На спортским теренима је дозвољено
обиљежавање само средствима која се лако могу
уклонити.
Члан 19.
За новац и драгоцјености које корисници дворане
имају код себе или их забораве Установа не сноси
никакву одговорност.

Члан 34.
Сви корисници су дужни придржавати се законом
прописаних мјера против пожарне заштите.

Члан 35.
Корисници услуга дворане су дужни придржавати
Члан 23.
У случају неизмирења надокнаде за проузроковану се овог кућног реда.
штету, Установа може ускратити даљње
Члан 36.
кориштење услуга дворане.
У случају кршења кућног реда од стране групе или
појединца, дежурни радник има право их удаљити
Члан 24.
из објекта, а уколико се овај налог одбије исти ће
У дворани је забрањено бацање смећа, осим у за
обавијестити Полицију на број 122.
то предвиђене канте за отпатке.
Члан 25.
Корисници услуга дворане су дужни одржавати
ред и чистоћу у просторима који користе.

Члан 16.
Установа не сноси никакву одговорност за повреде
Члан 26.
настале при неовлаштеном, недозвољеном и
У дворани је забрањено пушење, осим у
нестручном кориштењу справа, опреме и
просторији намјењеној за пушење.
реквизита.
Члан 17.
На спортске терене је забрањено уношење
стаклене амбалаже.

Члан 33.
Лијепљење плаката по зидовима, вратима и
прозорима није дозвољено, осим у случајевима
када се то изричито дозволи.

Члан 27.
У дворану је забрањено уношење хране и пића.
Члан 28.
У дворану је забрањено увожење превозних
средстава (бицикли, ролери, ромобили...).
Члан 29.
У дворану је забрањено увођење кућних
љубимаца.
Члан 30.
У дворану је забрањено уношење и употреба по
здравље штетних и лако запаљивих материја.

Члан 37.
У случају кршења кућног реда од стране корисника
Установа може извршити једнострани раскид
уговора.
Члан 38.
Забрањена је продаја роба и услуга у дворани и око
на земљишту дворане, осим у случајевима када је то
регулисано посебним уговором.
Управа ЈУ СЦ “Борик”

