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КУЋНИ РЕД У ХАЛИ “БРЕЗА”

Члан 1.
Овај Кућни ред је сачињен да осигура правилно коришћење садржаја у хали “Бреза” и
обавезан је за све кориснике.
Члан 2.
Радно време у хали, зависно од потреба корисника, је од 7 до 24 часа радним данима и од 8
до 22 часа у дане викенда, празника и школског распуста.
Члан 3.
Сви корисници остварују своје програме на основу утврђеног распореда коришћења.
Распоред коришћења може се мењати само уз благовремену пријаву руководству објекта и уз
сагласност осталих корисника.
Члан 4.
Свака група која користи објекат (клуб, школа, организација и др.) мора да има одговорно
лице са писаним овлашћењем, које предводи групу и одговара за поштовање Кућног реда у хали
“Бреза”.
Члан 5.
Коришћење објекта почиње уласком корисника (најраније 30 минута пре активности), а
завршава се напуштањем свлачионица (најкасније 30 минута по завршеној активности). Улазак на
спортску површину хале “Бреза” је време назначено у распореду коришћења. Прекорачење времена
коришћења је прекршај који ремети Кућни ред објекта, а прекршиоцима ће бити отказано
гостопримство.
Члан 6.
Пре уласка у свлачионицу, одговорно лице корисника и представник домаћина објекта
заједнички прегледају просторије које ће корисник користити. Када се утврди да су просторије у
реду, одговорно лице потписује одговарајући образац, преузима кључ и уводи кориснике у
свлачионицу. Без присуства овлашћеног лица, тренера, наставника, рекреатора и сл. корисници не
могу ући у свлачионицу и просторе за вежбање. За време активности свлачионица мора да буде
закључана. По завршеној активности, поново се прегледају коришћене просторије и у случају штете
у њима саставља се записник и предаје кључ представнику домаћина. Евентуалну штету
надокнађује корисник.
Члан 7.
За нестале ствари у свлачионици одговара дежурни радник у хали, само ако је свлачионица
насилно отворена. Драгоцености, новац, накит и сл. не остављати у свлачионици.
Члан 8.
Ако корисник нађе заборављене ствари, дужан је да их преда власнику или дежурном
раднику.

ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац, Корчагиново насеље бб
ТР: 840-30108845-90, ПИБ: 105764670, Матични број: 20456108, Регистарски број: БД125684/2008
шифра делатности: 9311 – делатност спортских објеката
Тел/факс +381 (0)32 712-436; E-mail: srcgm@open.telekom.rs; WEB: www.sportskahalabreza.com

Члан 9.
Корисници су дужни да чувају кључ од свлачионице. За изгубљени кључ, на лицу места се
плаћа обештећење у вредности цилиндра за браву. Свако писање, урезивање и сл. по зидовима,
вратима, прозорима и фасади корисник је дужан да надокнади у висини трошкова враћања објекта
у првобитно стање.
Члан 10.
Корисници су одговорни за посетиоце и њихове поступке ако им дозволе да прате
одговарајућу активност.
Члан 11.
У хали “Бреза” и пратећим просторима строго је забрањено пушење, коришћење наркотика и
алкохола. Није дозвољено уношење и коришћење семенки, пљување по подовома, бацање
жвакаћих гума, уношење флаша, ломљивих предмета, папира, амбалаже и другог отпада, писање и
урезивање по зидовима и опреми објекта.
Члан 12.
У просторе за вежбање није дозвољен улазак у ципелама. Спортска обућа мора да буде
чиста и адекватна (индор) како не би оштећивала лак на паркету. У просторима за вежбање могу
бити само корисници, тренери, лекар, евентуално судије, делегат и дозвољени број службених
лица. По истеку термина за одређену активност, корисницима није дозвољено задржавање у
простору за вежбање. Није дозвољено прекомерно трошење воде за купање. Корисницима је
забрањено да сами пале и гасе светла, укључују семафор, грејање, климатизацију и друге системе.
Свака јавна активност (утакмица, такмичење, приредба, концерт и сл.) мора бити пријављена
надлежним органима. У супротном, не може да се одржи. Сви корисници су дужни да се према
запосленима у објекту понашају коректно. Сви запослени радници објекта су дужни да се према
корисницима понашају коректно, негујући добре односе у обостраном интересу.
Члан 13.
У случају поновљеног непридржавања Кућног реда и поред упозорења дежурног радника
објекта, појединцу или организацији биће забрањено коришћење објекта. Удаљени корисник нема
право на надокнаду термина (повраћај уплате). Дежурни радници хале “Бреза” одговорни су за
поштовање Кућног реда и упозорење корисника на евентуално непоштовање.
Члан 14.
Корисници своје примедбе достављају у писаном облику домаћину објекта или дежурном
раднику.
Члан 15.
Сви корисници и запослени морају се према објекту опходити као добри домаћини и
третирати га као свој дом у обостраном интересу, јер је изграђен новцем грађана Горњег
Милановца.
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