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HIŠNI RED

je namenjen varnosti, redu in čistoči v prostorih in športnih objektih
ŠD NK Kolpa in je obvezen za vsakega člana oz. obiskovalca
SPLOŠNA DOLOČILA
1. Vsi obiskovalci športnih objektov kluba so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda.
2. Vsak obiskovalec športnih objektov se mora obnašati tako, da ne moti in ne nadleguje drugih
obiskovalcev.
3. V športne objekte je prepovedano vstopati pod vplivom alkohola, drog in/ali poživil.
4. V klubskih prostorih je prepovedano kajenje.
5. Prepovedan je vstop vsem živalim.
6. Prepovedano je parkirati vozila ali odlagati predmete na zato neoznačenih mestih.
7. Vstop v posamezne športne prostore je uporabnikom dovoljen 15 minut pred pričetkom vadbe po
dogovorjenem urniku oz. 1 uro pred pričetkom tekem.
8. Ostalim obiskovalcem v času izvajanja trenažnega procesa oz. izvajanja tekem ni dovoljeno vstopati v
vadbene prostore razen, če je to dogovorjeno z Upravo kluba oz. izvajalcem takrat vodenega programa.
9. Uporabniki prostorov morajo po končanih aktivnostih takoj zapustiti prostor.
10. V primeru nastale materialne škode v prostoru to odpravi ali poravna storilec škode. Če storilca ni moč
določiti, nastalo škodo poravna celotna skupina uporabnikov, ki je v času dogodka bila prisotna v
prostoru.
11. Za odtujeno ali pozabljeno športno opremo, pozabljene ali odtujene predmete, stvari v prostorih kluba,
Športno društvo Nogometni klub Kolpa Podzemelj ne prevzema nobene odgovornosti.
12. Vadbeni, sanitarni in garderobni objekti (slačilnice) morajo po uporabi ostati čisti.
13. V vadbeni prostor ni dovoljeno prinašati napitkov v stekleni embalaži.
14. V klubskih prostorih, ni dovoljeno vpitje, puščanje praznih embalaž pijač in hrane na mizah.
15. Požarni red in oznake zasilnih izhodov so izobešeni.
16. Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le na podlagi predhodnega dogovora in dovoljenja s strani
Uprave kluba.
17. Premeščanje opreme med posameznimi prostori je dovoljeno le s predhodnim dogovorom in soglasjem
upravitelja igrišča/objekta oz. Uprave kluba.
KONTROLA NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA
Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:
1. osebje kluba;
2. redarska služba v času izvajanja tekem.
UKREPI V PRIMERU KRŠITEV
V primeru kršitev določil hišnega reda, s katerim je opredeljena prepoved, se do kršitelja izvajajo naslednji
ukrepi, ki veljajo dokler Športno društvo Nogometni klub Kolpa le teh ne prekliče:
1. prepoved vstopa v športne objekte;
2. začasni odvzem predmetov;
3. odstranitev iz športnih objektov;
4. postopek za ugotavljanje odgovornosti;
5. zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.
Podzemelj, 21. 12. 2012

Športno društvo Nogometni klub Kolpa
Uprava kluba
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