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Provozní řád PRAVIDELNÝCH AKTIVIT 

Akademického sportovního centra KTV FP TU v Liberci  

 

Provozní řád pravidelných aktivit upravuje podmínky využívání nabízených pohybových aktivit 

s instruktorem v prostorech Akademického sportovního centra KTV FP TU v Liberci, dále jen ASC. 

Provozní řád pravidelných aktivit je vnitřním předpisem ASC. 

 

Článek 1 

Základní údaje  

1. Tělocvičny jsou umístěny v prostoru kolejí – blok B a C, v 2. podzemním podlaží. Adresa: 

17. listopadu 585/4 a 586/6, Liberec 15, 460 15. 

2. Využívání těchto prostor se řídí provozním řádem.  

 

Článek 2 

Provozní doba 

1. Návštěvník pravidelných aktivit, dále jen návštěvník, je povinen dodržovat provozní dobu 

tělocvičen, která probíhá v čase mimo výuku Katedry tělesné výchovy a sportu FP TU v 

Liberci (v době výuky není umožněn přístup do tělocvičen).  

2. Aktuální provozní doba je zveřejňována prostřednictvím stránek https://www.ktv.tul.cz/asc, 

na informačních obrazovkách, na nástěnkách v prostorech ASC.  

3. Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby.  

 

Článek 3 

Všeobecné pokyny 

1. Každý návštěvník pravidelných aktivit je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a 

jednat a chovat se v souladu s ním. 

2. Vstup na pravidelné aktivity je možný pouze NA ZÁKLADĚ REZERVACE v rezervačním 

systému https://rezervace.ktv.tul.cz/asc a zakoupením jednorázové vstupenky, desetivstupové 

permanentky, permanentky SPORTMIX nebo permanentky SUPERPERMANENTKA.   

V případě, že se návštěvník nemůže na danou lekci dostavit, je povinen se odhlásit. Při 

opakované neúčasti bez odhlášení dojde k blokaci účtu.  

https://www.ktv.tul.cz/asc
https://rezervace.ktv.tul.cz/asc
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3.  Ke vstupu do tělocvičny je nutné předložit platnou kartu studenta či zaměstnance TUL, osoby 

z veřejnosti občanský průkaz či cestovní pas (doklad totožnosti s fotografií). 

4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. ASC nenese žádnou 

zodpovědnost za zdravotní stav návštěvníků. 

5. Vstup do tělocvičen je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi s nešpinící podrážkou a ve 

vhodném, pro cvičení určeném, sportovním oblečení.  

6.  Návštěvník je povinen užívat prostory tělocvičen pouze k účelům, ke kterým jsou určeny 

a dodržovat v těchto prostorech všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. 

7. Při provozování příslušné sportovní činnosti návštěvník nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví 

ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory 

tělocvičen. 

8. Návštěvník přítomný v tělocvičně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem 

ostatním přítomným cvičencům. 

9. V případě zjištění jakéhokoli poškození prostor anebo cvičebních pomůcek je každého 

povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci nebo lektorovi. 

10. Návštěvník je povinen chodit na lekce s dostatečným předstihem, aby svým pozdním 

příchodem nenarušoval průběh cvičení. Dále je povinen řídit se pokyny instruktora, který vede 

příslušnou lekci, popř. pokyny vrátných, obsluhy recepce a zaměstnanců KTV. 

11. V celém prostoru tělocvičen platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání 

otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje 

v plastových obalech. 

12. Do všech prostor tělocvičen je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem 

návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném 

oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. Vstup osobám mladším 18 let je zakázán (ve 

výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu se smí děti pohybovat 

v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU 

odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené 

pohybem dítěte).  

13. V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez 

nároku na vložené prostředky.  

14. Poplatek za užívání tělocvičen je stanoven provozovatelem dle platného ceníku. 

15. NUTNO DODRŽOVAT PLATNÁ EPIDEMIOLOGICKÁ NAŘÍZENÍ (COVID-19).  
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Článek 4 

Šatny 

1. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Jednotlivé skříňky jsou osázeny 

zámky, každý návštěvník si přinese vlastní desetikorunovou minci. Odkládání oblečení 

mimo prostor šatny je zakázáno. 

2. Návštěvník je povinen užívat prostory šaten a sprch pouze k účelům, ke kterým jsou určeny 

a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. 

3. Zakazuje se znečišťovat prostory šaten a sprch. 

4. V případě ztráty věcí ze skříňky v šatně nenese provozovatel žádnou zodpovědnost. 

5. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. 

Skříňka, která zůstane zamčena, bude otevřena a vyprázdněna službou recepce.  

 

Článek 5 

Platnost řádu 

  1. Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 27. 9. 2021.     

  

 

 

V Liberci, dne 27. 9. 2021        

 

 

Mgr. Jan Charousek, Ph.D. 

               osoba odpovědná k vedení ASC 

 

 

 

 
 

 


