HIŠNI RED VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE
Hišni red večnamenske športne dvorane v Apačah se sprejme za zagotovitev osebne varnosti
ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na območju večnamenske športne dvorane v
Apačah.
1. Upraviteljica športne dvorane je Osnovna šola in vrtec Apače, ki jo zastopa Violeta
Kardinar, ravnateljica.
2. Nadzor dvorane po pouku izvaja hišnik, ki je odgovoren ravnateljici oziroma pomočniku
ravnateljice.
3. Čiščenje dvorane je v organizaciji OŠ Apače, razen ob večjih prireditvah in turnirjih, ki
zahtevajo posebno opremo in so tržne narave, pomagajo organizatorji.
4. Za vstop v dvorano se uporablja glavni vhod.
5. Vstop v garderobe je 10 minut pred začetkom dejavnosti, in sicer v določeno garderobo.
6. Vstop v dvorano je dovoljen samo skupaj s trenerjem ali vodjem skupine, ki je zapisan na
urniku. Trener mora biti polnoletna oseba.
7. Ključ garderobe dobi vodja skupine pri službeni osebi upravljalca dvorane ( hišnik, javni
delavec ). Za morebitne nevšečnosti zaradi odprte garderobe, upravljalec ne prevzema
odgovornosti.
8. Vodja skupine oz. trener je odgovoren za skupino, dokler ne zapusti stavbe, prav tako je
odgovoren za red in čistočo na igralni površini kot tudi v garderobi in na hodnikih v športni
dvorani.
9. Trener oz. vodja skupine je dolžan preveriti, če so se vsi uporabniki preobuli v športno
obutev pred vstopom v športno dvorano. Dolžan je poskrbeti tudi za red v garderobi in
opozoriti mora na morebitne poškodbe nadzornega.V kolikor se povzročitelja ne da ugotoviti,
stroške popravila nosi športni klub oz. društvo, ki mu ekipa pripada.
10. V športno dvorano ni dovoljeno prinašati alkohola in hrane, razen vode.
11. Osebe in skupine, ki po urniku nimajo vadbe, se naj ne zadržujejo v dvorani.
12. Nikjer v športni dvorani ni dovoljeno kaditi.
13. Osebam pod vplivom alkohola vstop v dvorano ni dovoljen.
14. Po končani vadbi skupina zapusti garderobe in športno dvorano v roku največ 20 minut po
končani vadbi, trener oz. vodja skupine je dolžan preveriti, če so vsi člani skupine zapustili
športno dvorano.
15. Če se v skupini pojavi posameznik-ca, ki ni pripravljen-a upoštevati teh pravil, je dolžnost

trenerja, da ga odstrani iz vadbene skupine.

16. Za čas tekem ali prireditev pa veljajo naslednja pravila:
- gledalci vstopajo skozi glavni vhod in so samo na tribuni;
- organizator tekme mora poskrbeti za red na tribuni, zagotoviti redarje ter upoštevati vse
ukrepe v zvezi s požarnim redom ( gledalci ne smejo s seboj prinašati hrane, pijače,
pirotehničnih sredstev in voditi psov v dvorano );
- po vsaki tekmi organizator skupaj s hišnikom preveri stanje v stavbi;
- če se ugotovi škoda, je potrebno napisati zapisnik;
- škodo poravna organizator.
17. Kršitelje hišnega reda se najprej opozori ( tudi pisno ), pri ponovni kršitvi ali nespoštovanju
hišnega reda, pa se jim prepove nadaljnja uporaba športne dvorane;

18. Vsi uporabniki morajo redno poravnavati najemnino.
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