PROVOZNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
I.

OBEC HVOZDEC
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška

Úvodní ustanovení

1. Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště (dále jen hřiště) upravuje režim využívání
hřiště pro sportovní aktivity: fotbal, nohejbal, volejbal, tenis, házená, basketbal.
2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
3. Osobám mladším 12 let je užívání hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem
rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
4. S vybavením hřiště mohou manipulovat pouze osoby starší 18 let.
5. Jiné aktivity na hřišti než výše uvedené jsou možné pouze se souhlasem provozovatele.
Provoz na hřišti organizuje správce, jehož ustanovuje provozovatel.
6. Porušení provozního řádu je důvodem pro vykázání z areálu hřiště.
7. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení
hřiště.
8. Obec Hvozdec, na jejímž pozemku je hřiště umístěno, a která je provozovatelem hřiště,
nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při užívání
hřiště.
9. Vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí.

II.

Vstup do objektu hřiště

1. Vstup do objektu hřiště je možný výhradně vstupní brankou a to pouze v provozní dobu
hřiště. Přelézání plotu a zamčených branek je přísně zakázáno.

III.

Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku

1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.
Do prostoru hřiště se zakazuje:
• vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v tretrách, v botách s podpatky, v botách s černou
podrážkou nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou aj.)),
• odhazování žvýkaček na umělý povrch,
• odhazování odpadků,
• vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
• vstupovat podnapilým osobám,
• vodit na hřiště jakákoli zvířata,
• vjezd na motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech,
• konzumace alkoholických nápojů, jiných omamných, toxických a psychotropních látek, jídel
• vstup s otevřeným ohněm, s ostrými předměty a předměty ohrožujícími zdraví (zbraně,
pyrotechnika apod…),
• lézt na oplocení, tahat nebo se věšet za ochranné sítě (oplocení) a branky,
• provádění jakýchkoliv úprav a zásahů na vybavení sportoviště bez souhlasu provozovatele,
• kouření v celém areálu hřiště.
2. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště,
musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření
k nápravě.
3. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo
obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním nijak
poškozovat žádnou z částí a vybavení sportoviště.
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4. Každý návštěvník hřiště je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na
sportovišti způsobenou svým chováním byť i z nedbalosti.

IV.

Správce hřiště

1. Správce hřiště je zejména povinen:
• pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář,
• zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby,
• zajišťovat drobnou údržbu hřiště,
• upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy.
2. Správce je oprávněn:
• v případě porušení tohoto řádu vykázat uživatele z hřiště nebo odmítnout poskytnutí
hřiště,
• nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilí apod.),
• v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz,
• vymáhat úhradu za případné škody způsobené na hřišti.

V.

Povinnosti návštěvníků hřiště

1. Návštěvníci hřiště jsou povinni:
• Dodržovat tento provozní řád,
• Chovat se ukázněně, neohrožovat zdraví své i ostatních návštěvníků,
• Používat vhodnou a čistou sportovní obuv,
• Udržovat pořádek a čistotu,
• Při odchodu uvést hřiště do původního stavu (uklidit a vrátit vypůjčené sportovní
potřeby na své místo),
• V případě zjištění jakékoliv závady neprodleně informovat správce hřiště, případně
Obecní úřad Hvozdec.

VI.

Provozní doba

PROVOZNÍ DOBA hřiště je od 29. března do 30. září (pondělí – neděle od 09:00 do 20:00 hod) a
od 1. října od 28. března (pondělí – neděle 09:00 do 16:00 hod). O změně provozní doby
rozhoduje vedení obce Hvozdec. V rámci provozní doby lze rezervovat pravidelný termín
sportovních aktivit pro spolky působící v obci. Při kolizi rezervací mají přednost spolky působící
v obci, pak ostatní veřejnost. Přehled pravidelných rezervací je zveřejněn na webu obce
(www.hvozdec.cz) a na hřišti.
Ostatní provozní podmínky:
Běžnou provozní dobu je možné upravovat zejména v souvislosti s pořádáním větších akcí,
turnajů apod.
V zimním období může správce rozhodnout o uzavření hřiště v závislosti na počasí (teplota,
srážky)zejména vzhledem k doporučení výrobce umělého povrchu ke způsobilosti pro provoz
a vzhledem k technickému stavu hřiště a okolí.
Důležitá telefonní čísla:
Obec Hvozdec Správce hřiště p. Břenek: 725 016 885
Zdravotní záchranná služba: 155

Policie ČR: 158
Hasiči: 150

