
       POKYNY  PRO UŽÍVÁNÍ ATLETICKÉHO STADIONU-TJ JISKRA HUMPOLEC 
                  

1.  Umělý povrch musí být využíván pouze pro sportovní účely (běh,skoky,hody,míčové hry 
odbíjená,nohejbal) 

       2.  Uživatelé povrchu musí užívat vhodnou sportovní obuv (tretry s hřeby 6mm,kvalitní  
       běžeckou obuv s nebarvící podrážkou). 
 

       3.  Není možno vstupovat na umělou plochu v  znečištěné obuvi (bláto,škvára, tráva a jiné 
             nečistoty. 
          

4. Přísný zákaz bruslení a jízdy na kole,motocyklu, po umělém povrchu . 
 

       5.  Zákaz konzumace jídel (žvýkací gumy)a nápojů v prostoru  umělé plochy stadionu, 
             neboť nápoje např.kofola,coca-cola atd. zanechávají těžko odstranitelné skvrny. 

      Veškeré odpadky nutno dávat do připravených nádob (popelnic). 
 
6. Přísný zákaz kouření , používání otevřeného ohně a pyrotechnických prostředků. 
 
7. Zákaz pohybu zvířat (psů, koček,atd.)v prostoru plochy stadionu-trus a moč mohou 

zanechat neodstranitelné skvrny. 
      

8. Přísný zákaz provozování jakéhokoliv druhu sportu pod vlivem alkoholu a omamných  
látek. 

  
9.  Sportoviště se nesmí používat při výskytu jakékoli poruchy (závady) na sportovní ploše, 
      sportovním zařízení(příslušenství) dokud nebude závada odstraněna. 
 

     10.  Na jedné sportovní ploše se provozuje vždy jeden druh sportu,aby se zamezilo srážkám 
     a případným úrazům jednotlivých sportovců. 
 

     11. Sportující veřejnosti (školám,členům AO) bude na požádání poskytnuta šatna , ve které                                                  
           je možnost se převléci do sportovního oděvu a přezout do sportovní obuvi. V přístavbě 
           haly je k dispozici sociál. zařízení ( WC, umývadlo a při větších akcích i sprchy). 
           Zřizovatel neodpovídá za cenné věci, pokud si je sportující neuloží do úschovy  
           provozovateli. 
 

12. Provozovatel má v případě hrubého porušení těchto pokynů možnost vykázání z   
prostoru stadionu.  

                                                                                                                                                     
13.Vstup do objektu stadionu v době uzamčení je nepovolaným osobám přísně zakázán ! 
 
14. Bez vedoucího( učitele, cvičitele, trenéra) nemají cvičenci na stadion přístup. 



                                                                                                                                                             
15. Pouze vedoucí má klíč od vchodu na stadion, případně šatny.Nesmí jej půjčovat jiným  
      osobám a po odchodu cvičenců řádně zamkne vchod (šatnu). 
 
16. Za pořádek a chování cvičenců odpovídá vedoucí. Dbá ,aby nedocházelo k přelézání  
      oplocení,ničení laviček a dalšího sportovního zařízení.Veškeré závady hlásí správci  
      stadionu, který podle možností zajistí jejich odstranění. 
 
17. Soukromé osoby mohou trénovat jen se svolením správce stadionu za poplatek, 
      s možností zapůjčení atletického nářadí i šatny.  
 
Kontakt na správce areálu: Miroslav Krpálek, tel. 723 021 593 
 
Atletický stadion TJ Jiskra  slouží k tréninku a závodům AO,sportovním akcím  
školních i mimoškolních zařízení , sportující veřejnosti (za úhradu). 
Předem nahlášené akce mají přednost před výukou tělesné výchovy  škol (nutno nahlásit   
jeden měsíc předem  správci stadionu nebo v kanceláři TJ ,která se nachází v sokolovně. 
 
CENÍK-   ZŠ Humpolec –130,- Kč/hod. 
                  SŠ Humpolec –200,-Kč/hod. 
                  sportující veřejnost-jednotlivci-dospělí -20Kč/hod. 
                                                                         -děti    - 10Kč/hod. 
                                                    -skupiny-dle dohody 
                                                                          
 
              
                
 
 
                                     

 
                                                             
 
 
                                                        Za TJ Jiskra Humpolec:                                           
 

 
 



 

 
          
 
 
                                                                          V Humpolci dne 1.9.2010  


