
Provozní a pořádkový řád parkourové haly 
 

1. Pro příchod na tréninky děti zásadně používají hlavní vstup do BB arény. Ke 
vstupu a výstupu do haly je zakázáno použití oken nebo vrat, které slouží 
pouze k odvětrání haly.  
 

2. Příchod dětí na trénink je 10 minut před zahájením. K převlékání a přezouvání 
jsou k dispozici tři šatny. Oblečení, obuv, batohy se ponechávají v šatních 
skříňkách nebo v šatně. 

 
3. Na trénink děti nosí čisté sportovní oblečení a čistou sportovní sálovou obuv 

se světlou podrážkou, která nezanechává stopy. Ve špinavé obuvi nesmí dítě 
vstupovat do tréninkového prostoru. Během tréninku je z hygienických i 
bezpečnostních důvodů zakázáno zouvat obuv nebo svlékat trika.  

 
4. Děti před zahájením tréninků čekají na trenéra v prostorách hlavní šatny, 

recepce Sportovní akademie P&M nebo přilehlé chodby. Je zakázáno 
vstupovat do prostoru badmintonových kurtů nebo do tréninkové haly během 
předchozího tréninku. Do parkourové haly vstupují společně v doprovodu 
trenéra. Po ukončení tréninku v doprovodu trenéra děti společně odchází.  

 
5. Na tréninkách je zakázáno používání mobilních telefonů a komunikačních 

zařízení. Po domluvě s trenérem je možné svůj mobilní telefon použít pro 
jednorázové natočení konkrétního prvku a poté telefon opět odložit do šatny.  

 
6. Z bezpečnostního hlediska děti vstupují na trénink bez řetízků, náramků aj. 

V případě dlouhých vlasů je nutné je svázat do copu nebo drdolu. 
 

7. Děti se během tréninků věnují výhradně činnostem, které jsou stanoveny 
trenérem. 

 
8. Děti vnáší do haly pouze vhodné nápoje v plastových obalech. K pití 

doporučujeme neperlivou voda nebo voda s citronem. Nevhodné jsou sycené 
nápoje typu Coca-Cola, Sprite, Fanta aj. 

 
9. V prostorách haly je zakázána konzumace potravin a žvýkaček. 

 
10. Z důvodu bezpečnosti a udržení kvality výuky jsou všechny dětské lekce    

             neveřejné, nepřístupné rodičům. S výjimkou otevřených lekcí, na které budou   
             rodiče v průběhu roku několikrát zváni. 

 
11. Mobilní překážky neposunujeme po podlaze, ale nadzvedáváme. Po 

ukončení tréninku vracíme pomůcky na svá místa, a halu zanecháváme 
uklizenou a čistou. 

 
12. Při opakovaném porušení kázně nebo provozního řádu bude dítě ze 

Sportovní Akademie P&M vyloučeno bez nároku na vrácení peněz.  


