Provozní řád víceúčelového hřiště Předklášteří

Článek 1 Využívání hřiště
1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je obec Předklášteří
2. Hřiště je určeno k provozování sportovních činností širokou veřejností všech věkových skupin.
V případě betonové plochy se jedná zejména o jízdu na kole, koloběžce, kolečkových bruslích.
Hřiště s umělou trávou zejména o míčové sporty – malá kopaná, nohejbal, tenis, basketbal
a další. Pískový kurt zejména na plážový volejbal.
3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci, nebo skupiny osob.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu.
Po celou dobu užívání hřiště dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy k ochraně majetku.
5. Uživatel je povinen dbát ustanovení tohoto provozního řádu.

Článek 2 Provoz a správa hřiště
1. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště: Po – Ne 7:00 – 22:00 hod.
Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů,
podlézání plotů, zamčených brán a vlastního oplocení hřiště.
2. Provoz víceúčelového hřiště je celoroční, pokud není provozovatelem stanoveno jinak.
3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je zakázáno hřiště používat.
4. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení, nebo v jeho
bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto závadu nahlásit na OÚ Předklášteří.

Článek 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování, nebo poškozování hrací plochy.
2. Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:
- Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- Vstupovat na hřiště v nevhodné (kopačky, podpatky, boty s hroty) a znečištěné obuvi
- Manipulace s ostrými předměty
- Na hřišti s umělou trávou jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích
- Pobývání dětí do 5 let bez doprovodu rodičů
- Přemísťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
- Konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu
- Vstupování podnapilým osobám
- Rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu
- Odhazování žvýkaček na povrch hřiště
- Vstupovat se zvířaty
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze
hrajícím osobám.
4. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak obtěžovat nejbližší
okolí.

5. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to
i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu
odložených věcí uživatelů.

Článek 4 Další ustanovení
1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může oprávněný pracovník OÚ Předklášteří uživatele
z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat
policii.
2. Tento provozní řád byl schválen Radou obce dne 8. 4. 2020 usnesením č. 71. a je vyvěšen na
stránkách obce.
www.predklasteri.cz

Článek 5 Důležitá telefonní čísla
Policie
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Záchranná služba
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Hasiči

150

Tísňová linka
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Starostka obce

724 183 496

V Předklášteří dne 14. 4. 2020

Obec Předklášteří
starostka MgA. Petra Bendová

