PROVOZNÍ ŘÁD
DOJO SÁLU
STAREZ ARÉNA VODOVA
1. Sál DOJO je určen pro výuku
Juda a jiných bojových sportů.

uživatelů, oznámí to neprodleně
odpovědné osobě.

2. Vstup do prostor dojo je povolen 11. Bez vědomí odpovědné osoby se
pouze pod dohledem trenéra,
cvičící nevzdalují z dojo.
učitele nebo odpovědné osoby
12. Při cvičení nesmí mít cvičenci
starší 18 let.
hodinky, řetízky, sponky a jiné
3. Cvičící se převléknou v šatně a až
předměty, které by mohly způsopoté přichází do sálu.
bit úraz.
4. Vstup na tatami je povolen pouze 13. Cvičícím není dovoleno manipubosou nohou nebo v ponožkách.
lovat se zařízením a vybavením
bez povolení a dohledu odpověd5. Přezůvky se odkládají před
né osoby.
vstupem do sálu.
14. V dojo je z hygienických a bez6. Cvičící provádějí v sále dojo jen
pečnostních důvodů zakázáno
činnosti určené odpovědnou osokonzumování stravy a alkohobou.
lických nápojů.
7. Při těchto činostech dodržují
15. Zodpovědná osoba je povinna po
přesně stanovené způsoby cvičeukončení tréninku zkontrolovat
ní a chovají se tak, aby neohrozili
stav dojo, zhasnout světla a uzdraví svoje ani zdraví ostatních
zamknout všechny prostory.
přítomných osob.
16. Všichni uživatelé a návštěvníci u8. Každý úraz cvičící okamžitě hlásí
držují v prostorách dojo pořádek,
odpovědné osobě, která provede
dodržují pokyny odpovědné osoprvní pomoc a zajistí případnou
by a tento provozní řád.
odbornou lékařskou péči.
9. S pomůckami a zařízením v dojo je
nutné zacházet šetrně.
10. Pokud kdokoliv zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost

Tento návštěvní řád
platnosti 15. 8. 2022.
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PROVOZOVATEL
STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34
603 00 Brno
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ269 32 211
ODPOVĚDNÁ OSOBA
Michal Zemach
vedoucí střediska
zemach@starezsport.cz
+ 420 774 447 788
VLASTNÍK
Statutární město Brno
Se stížnostmi,
oznámeními nebo
podněty se obracejte
přímo na provozovatele společnost
STAREZ – SPORT, a.s.,
na vedoucího střediska
nebo na osoby zajišťující
provoz v areálu.

Brno 15. 8. 2022
Schválil:
Mgr. Martin Mikš,
generální ředitel
STAREZ - SPORT, a.s.

