PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ KLUBOVNY
SKI KLUBU HLUBOKÁ V TRHOVÉ KAMENICI

- Přístup do klubovny vždy po předchozí dohodě s osobami zodpovědnými za
klubovnu, které Vám zapůjčí klíč:
Martina Škvrňáková
Tomáš Häusler
Lukáš Menc

tel: 775 681 077
tel: 731 443 721
tel: 733 695 219

- Přednost při využívání mají plánované tréninky SKI KLUBU Hluboká.
- Mimo vypsané tréninky mají samostatně přístup do klubovny povolen členové klubu
starší 15 let, děti do 15 let pouze s dospělým doprovodem.
- Vchod do klubovny – vstupujte dveřmi z ulice, přezujte se na čistící zóně u dveří a
vstup na koberce pouze v čisté/suché obuvi.
- Každý návštěvník se ihned po příchodu zapíše do knihy návštěv vyplněním kolonek.
- Vzhledem ke skutečnosti, že nad klubovnou jsou byty, je třeba zachovávat přiměřený
hluk.
- V klubovně platí zákaz kouření, požívání alkoholu a omamných látek.
- Jakýkoliv zjištěný nedostatek či technická závada budou zapsány a nahlášeny do knihy
návštěv a nahlášeny odpovědné osobě při vracení klíčů. Při zjištění nenahlášené
závady padá odpovědnost na posledního, který si půjčil klíče.
- Toaleta se nachází na chodbě – vždy po sobě ukliďte, i na chodbě udržujte pořádek.
- Před odchodem z klubovny vše ukliďte tak jak má být. Vyvětrejte. Zhasněte. Diodová
světla nad výlohami mají spínací hodiny, zhasnou se sama.
- Pečlivě zamkněte oba vchody.

Schváleno výborem SKI KLUBU Hluboká v Trhové Kamenici.

VYBAVENÍ KLUBOVNY – budu aktualizovat podle toho, jak to doplníme:

-

Zacházejte s vybavením šetrně, některé náčiní je soukromé a je zapůjčeno zdarma členy klubu.
Lyžařský trenažér (1x s madlem)
3 ks
Vysoké hole k trenažérům
6 ks
Trenažér na vnitřní svaly stehen skládací
1 ks
Pingpongový stůl
1 ks
Pingpongová pálka
2 ks
Pingpongové míčky
2 ks
Karimatka
2 ks
Balanční pomůcka kruhová
1 ks
Cvičební míč velký modrý
1 ks
Křeslo koženkové
5 ks
Dvojkřeslo koženkové
2 ks
Stolek ke křeslům kov/sklo
2 ks
Cvičební guma růžová
4 ks
Skříň 80x40x150 (120)
3 ks
Věšák
1 ks
Koberec, čistící zóna
1 ks
Radio s CD/USB
1 ks
Lékárnička
1 ks
Zrcadlo
1 ks
Umyvadlo (naprasklé, opatrně )
1 ks
Úklidové pomůcky

