HISNI RED

ZA UPORABO OBJEKTA ŠPORTNI PARK MEŽICA

•

Hišni red za Športni park Mežica se sprejme za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premoženja ter
javnega reda in miru v in na območju Športnega parka.

•
•

Prostori Športnega parka so namenjeni uporabnikom ter zunanjim obiskovalcem.
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Vsi uporabniki in obiskovalci so dolžni spoštovati in se držati navodil hišnega reda, kadar se nahajajo v Športnem
parku. Prav tako so dolžni spoštovati navodila skrbnika Športnega parka in ga seznaniti o vseh nepravilnostih.
Uporabniki in obiskovalci so dolžni spoštovati navodila upravitelja Športnega parka (Komunala Mežica).
Posamezniki uporabljajo le tiste prostore, za katere ima dovoljenje s strani upravitelja. Nikomur ni dovoljeno vstopiti v
druge prostore ali sosednje enote, če to ni dogovorjeno z upraviteljem.
Vsaka skupina mora imeti predstavnika oz. odgovorno osebo, ki odgovarja za disciplino in red v Športnemu parku.
Člani skupine morajo svoje predloge, želje ali pripombe prenesti odgovorni osebi skupine, ki se pogovori s hišnikom.
V primeru nesoglasij med hišnikom in odgovorno osebo, odloči o predmetu spora upravnik.
Vstop je prepovedan vsem opitim in zasvojenim osebam.
V Športni park je prepovedano vnašanje steklenic in drugih nevarnih predmetov ali pirotehničnih sredstev ter drugih
sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oz. ogroziti ljudi in njihovo premoženje.
V Športni park je prepovedano prinašati hrano in pijačo, razen v gostinski del.
V Športni park je prepovedano vnašanje in uživanje alkoholnih pijač in mamil.
Prepovedano je kajenje.
Prepovedano je nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna dejanja.
Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem upravitelja.
Premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora, dovažanje in nameščanje težjih predmetov je dovoljeno le s
predhodnim dogovorom z upraviteljem.
V prostorih je potrebno vzdrževati red in čistočo. Po vsaki uporabi je uporabnik dolžan za seboj zapustiti urejen prostor.
Za čiščenje in vzdrževanje prostorov skrbi Komunala Mežica.
V kolikor se ugotovi poškodovanje prostora ali inventarja, odtujitev predmetov ali druge nepravilnosti, se na to
nemudoma obvesti upravitelja.

•

V kolikor je v prostoru, na opremi ali inventarju nastala kakršna koli škoda, jo mora uporabnik obvezno odpraviti
oziroma poravnati vse stroške, ki bodo nastali s popravilom.
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Osebe, ki razpolagajo s ključi odgovarjajo za prostore, opremo in inventar.
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Vsaka prireditev na območju Športnega parka mora biti predhodno dogovorjena z upraviteljem. Za izvedbo prireditve
mora uporabnik pridobiti ustrezno dovoljenje pristojnega organa. Organizator prireditve mora upravitelju sporočiti
odgovorno osebo za celotno prireditev.
Vsaka skupina mora imeti svojo opremo za prvo pomoč.
Vsi uporabniki prostorov so v primeru požara ali druge nesreče dolžni ravnati v skladu s požarnim redom in drugimi
ukrepi za zaščito obiskovalcev in objekta in upoštevati upravitelja.
Ukrepi ob kršitvah hišnega reda so opomin, v primeru ponavljanja kršitev pa tudi odstranitev kršitelja iz objekta in
povrnitev v vseh morebitnih stroškov nastale škode.

V primeru kršitve določil hišnega reda se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo, dokler jih upravitelj ne prekliče:

•
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prepoved vstopa v prostore,
odstranitev iz prostora,
postopek za ugotavljanje odgovornosti,
zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.

KOMUNALA MEŽICA

