PROVOZNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉ MINIHŘIŠTĚ S UMĚLÝM
POVRCHEM VE SPORTOVNÍM AREÁLU PODOLÍ
Provozní řád slouží k zajištění hygienicky nezávadného a bezpečného provozu
víceúčelového minihřiště s umělým povrchem, (dále jen sportoviště). Musí být
bezpodmínečně dodržován všemi návštěvníky, nájemníky uživateli a
zaměstnanci. Tento provozní řád je doplňkem PROVOZNÍHO ŘÁDU
SPORTOVNÍHO AREÁLU PODOLÍ.
Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá na sportovišti na vlastní
nebezpečí.
I. Všeobecné údaje
Název sportoviště: VÍCEÚČELOVÉ MINIHŘIŠTĚ S UMĚLÝM
POVRCHEM
Sportoviště je určeno pro sporty: FOTBAL, MALÁ KOPANÁ,
BASKETBAL, AEROBNÍ CVIČENÍ
Otevírací doba sportoviště:
Celoročně 08:00 – 21:30 hod. s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a
způsobilosti povrchu
Osvětlení sportoviště:
Osvětlení je možno použít pouze za snížené viditelnosti.
Osvětlení zapíná a vypíná pověřená osoba.
Systém objednávání obsazení sportoviště:
Rezervaci sportoviště na pondělí až pátek lze dohodnout vždy jeden pracovní
den předem v době od 08:00 do 16:00 hod.. Na sobotu a neděli pak nejpozději
do pátku do 16:00 hod. u správce sportoviště.
Kontakt na správce sportoviště a ceny za pronájem: poplatky za využití
sportoviště se platí předem u správce sportoviště.

SPORTOVIŠTĚ

KONTAKT

CENA

HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM S OSVĚTLENÍM

722 084 996
722 084 996

500,- Kč / 1,5hod
750,- Kč / 1,5hod
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II. Provozní podmínky
• Vstup na sportovní plochu je povolen v čisté, pevné a kvalitní obuvi doporučená obuv pro plochu víceúčelového minihřiště je typu TURF.
• Hřiště nepoužívejte, pokud je povrch hřiště namrzlý, kluzký a pod
sněhem.
• Vstup na sportoviště je osobám do 15 let povolen jen v přítomnosti
dospělé odpovědné osoby starší 18 let, která zodpovídá za bezpečnost a
pořádek na sportovišti, kontroluje stav sportoviště a jeho zařízení
z hlediska bezpečnosti uživatelů.
• Každý uživatel je povinen před použitím zkontrolovat stav hřiště z
hlediska možného nebezpečí úrazu.
• Uživatelé jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek.
• Plocha hřiště slouží ke sportovnímu a rekreačnímu účelu, je zde povoleno
provozovat pouze činnosti, pro něž je hřiště konstrukčně a stavebně
uzpůsobeno.
• Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas a
provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních
předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a
pokynů správce hřiště.
• V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je
jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by
byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
• Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen
změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak
neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele
další objednávky.
• V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na
hřiště pouze hrajícím osobám v počtu běžném pro konkrétní sport +
rozhodčí. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze na místech k tomu
určených z vnější strany hrazení.
• Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů
ani jinak omezovat nebo obtěžovat okolí.
• Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní
zařízení.
• Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést užívané hřiště do
původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený
materiál, zabezpečit mobilní zařízení stanoveným způsobem, uklidit
všechny odpadky do popelnice a sešlapané PET lahve do označené
nádoby. Doba úklidu se započítává do doby pronájmu.
• Uživatel je povinen třídit odpad dle druhů přistavených odpadových
nádob.
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• Veškeré způsobené a zjištěné závady jsou návštěvníci povinni neprodleně
hlásit správci. Nenahlášené závady budou přičteny k tíži posledního
nájemce.
• Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech uživatelů do
prostoru sportoviště.
• Vlastník ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé
na sportovišti.
• Uživatelé musí užívat prostory sportoviště pouze k účelům, ke kterým je
určeno a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti,
hygieny a požární ochrany.
Uživatelům a návštěvníkům je zakázáno:














odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
vstupovat na plochu sportoviště v nevhodné a znečištěné obuvi
manipulovat s ostrými předměty
jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu apod. Vjezd
motorovými vozidly.
vstupovat na sportoviště dětem do l5 let bez doprovodu osob starších 18
let
vstupovat na sportoviště mimo vyhrazenou provozní dobu
přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa
konzumovat alkoholické nápoje, jídlo, kouřit
vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových a
omamných látek
rozdělávání a používání otevřeného ohně v celém areálu
používání pyrotechniky na ploše sportoviště
vstupování se zvířaty na sportoviště a okolní plochy
zákaz vnášet na plochy hřiště jídlo a pití, zejména ve skleněných nebo
jiných rozbitných nádobách, které tvoří střepy
IV. Závěrečná ustanovení

V případě porušování a nedodržování provozního řádu areálu a jednotlivých
sportovišť, bude uživatel vykázán správcem, provozovatelem či vlastníkem z
areálu bez nároku na vrácení finanční částky, nebo mu bude zamezen vstup na
sportoviště.
Důležitá telefonní čísla: Policie ČR - 158
Záchranná služba – 155
Hasičský záchranný sbor - 150
Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád a přejeme Vám hezký den.
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