
Gymnázium J. Vrchlického, Nár. mučedníků 347, Klatovy 

Provozní řád posilovny 
 

Posilovna slouží k výuce, individuální zájmové činnosti studentů a dalších osob a skupin, 

které posilovnu využívají na základě uzavřené písemné smlouvy o pronájmu nebo za 

jednorázové vstupné. 

Vstup do posilovny: 

- v rámci výuky a dalších školních aktivit v přítomnosti vyučujícího. Ve sporných 

případech je třeba souhlas zákonných zástupců a posudek lékaře. Žáci se řídí pokyny 

vyučujícího, 

- dalším složkám v době mimo výuku. 

 

Při cvičení v posilovně je nutno dodržovat tato pravidla: 

1. Každý návštěvník posilovny je povinen se seznámit s tímto provozním řádem a chovat 

se v souladu s ním. 

2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Gymnázium nenese 

žádnou odpovědnost za zdravotní stav návštěvníků. 

3. Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi a ve vhodném 

sportovním oblečení.  

4. Návštěvník je povinen užívat prostory posilovny pouze k účelům, ke kterým jsou 

určeny a dodržovat v těchto prostorech zásady bezpečnosti, hygieny a požární 

ochrany. 

5. Návštěvník při návštěvě posilovny nesmí ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních 

návštěvníků a nesmí poškozovat zařízení. Zakazuje se znečišťovat prostory posilovny. 

6. Návštěvník posilovny neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči ostatním 

přítomným. 

7. V případě zjištění poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek, je návštěvník 

povinen závadu neprodleně nahlásit v recepci.  

8. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo a 

uvede stanoviště do původního stavu. 

9. V celém prostoru posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, 

používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze 

nealkoholické nápoje v plastovém obalu. 

10. Do všech prostor posilovny je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem 

návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně 

nevhodném oblečení nebo oblečení vzbuzujícím veřejné pohoršení. 

11. V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezeno ve vstupu do 

zařízení bez nároku na vložené prostředky. Poplatek za užívání posilovny je stanoven 

provozovatelem. 

12. Tento provozní řád je platný od 01.09.2019. 

 

 

V Klatovech dne 01.08.2019     

 

         

          Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel školy 

 


