PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
„ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ JANOVA HORA“
ul. 3. Května, Vizovice

Každý uživatel hřiště je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a bezpodmínečně ho dodržovat!!
Vstup na hřiště a jeho užívání je pouze na vlastní nebezpečí.
Za případná poranění při aktivitách v prostoru hřiště i mimo něj nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené při užívání hřiště a je povinen je v plné výši uhradit!
Správce ani provozovatel neručí za odložené svršky a jiný majetek uživatelů hřiště.
Porušení provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.
OBECNÉ PODMÍNKY:
• Víceúčelové hřiště je možné využívat k následujícím sportovním činnostem:
Tenis, softtenis, badminton, odbíjená, házená, basketbal, streetball , street floorball, nohejbal, malá kopaná,
V zimním období v případě nastříkání plochy je možné i bruslení.
Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze s výslovným písemným souhlasem provozovatele!
•Vstup a provoz na hřišti je možný pouze v provozní době určené provozovatelem.
• Přístup na hřiště je možný pouze hlavním vchodem.
• Na hřiště je povolen vstup pouze za účelem využití hřiště k určeným sportovním aktivitám.
• Děti mladší 8 let mají povolen vstup pouze v doprovodu a při trvalém dozoru osoby starší 18 let.
POVINNOSTI UŽIVATELŮ:
• využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům (sporty uvedené v obecných podmínkách)
• dbát ochrany sportoviště a jakékoliv poškození při příchodu uživatele na sportoviště nebo během pobytu ihned hlásit
správci areálu. V případě, že tak neučiní, nese odpovědnost i za škody, které byly způsobeny před nástupem nájemce na
sportoviště.
• Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním!!
• Po ukončení sportovní činnosti uvést plochu do původního stavu, vrátit případně přesunuté vybavení –tyče – na původní
místo.
• Udržovat v areálu čistotu a pořádek.
• Zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to správci hřiště, případně Policii ČR
• Dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
•Každý uživatel je povinen chovat se při svých aktivitách tak, aby neohrozil sebe nebo někoho jiného, dále aby
nezpůsobil škodu na zařízení hřiště a na majetku třetím osobám.
PŘÍSNÝ ZÁKAZ:
-

-

Vstupovat ve znečištěné, nesportovní a nevhodné sportovní obuvi - kopačky s plastovými a kovovými kolíky,
atletické tretry s klasickými ocelovými hřeby, martenky, kanady, boty s podpadkem, boty s černou podrážkou
…/povoleno je obutí „Turfy“ s malými špunty
P Vstup a jízda na kolečkových bruslích, skateboardu, jízdním kole, tříkolkách, koloběžkách
P Vjezd motorovými vozidly
P Vstupovat se psy a jinými zvířaty
X Manipulovat s částmi vybavení hřiště a používat je k účelu, pro který nejsou konstruovány /zákaz houpání, věšení,
odkládání oděvů, batohů a podobně/.
X Šplhat a zavěšovat se za oka sítí na brankách a na ochranné sítě podél celého areálu!!!!
P Vstup a manipulace se sklem
Manipulace s ostrými předměty
Vstupu a manipulace s rozpouštědly /ředidla/ a oleji
P Odhazování odpadků mimo odpadkové koše včetně žvýkaček!
P Používat otevřený oheň
P Kouření, užívání alkoholických nápojů a drog v celém areálu
Vstupu v podnapilém stavu a pod vlivem psychotropních látek
Je zakázáno znečišťovat a jakkoli jinak poškozovat areál
Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu

-

Zákaz obtěžování nejbližšího okolí nadměrným hlukem, vulgarismy, nebo jiným způsobem

PROVOZ A SPRÁVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ:
Hřiště je v provozu celoročně, pouze v době příznivých povětrnostních podmínek, pokud nebude stanoveno jinak.
Provozní doba: Pondělí – neděle od 8:00 hodin do 20:00 hodin
Rezervace :
Telefonicky u správce:

pondělí – pátek od 15.00 hodin do 19.00 hodin.

•

Rezervace se přijímají minimálně 3 dny předem. Při rezervaci je objednatel povinen uvést jméno, příjmení,
telefonický kontakt a druh sportu.
• Maximální délkou rezervace se rozumí 2 hodiny (120 minut) na jeden den včetně úpravy i úklidu hřiště.
U hromadných akcí (např. turnaje družstev) budou podmínky i délka dohodnuty individuálně.
• Objednatel je povinen změny předem smluveného času neprodleně nahlásit správci. Nejpozději však 5
hodin předem.
• Rezervace se ruší pokud se objednavatel nedostaví do 10 minut od začátku rezervované doby .
• Rezervující odpovídá za předání hřiště.
Město Vizovice si vyhrazuje právo zrušit objednávku hřiště v případě hromadných akcí pořádaných Městem
Vizovice, školskými zařízeními nebo veřejnými organizacemi, omezit nebo pozastavit provoz užívání víceúčelového
hřiště.
Kompetence správce:
- Zapůjčení sportovního vybavení – tyče, sítě atd.
- Rezervace.
- Otevření a uzavření sportovního areálu a jeho údržbu.
- Lékárnička první pomoci pro ošetření drobných poranění uživatelů hřiště.
- Je oprávněn vykázat ze sportoviště uživatele, kteří se chovají v rozporu s tímto Provozním řádem a
Podmínkami pro užívání víceúčelového hřiště
- Je oprávněn částečně či zcela přerušit provoz v případě nepříznivých povětrnostních nebo klimatických
podmínek, aniž by tuto skutečnost musel oznamovat objednateli!
- V případě nepřítomnosti správce zodpovídá za plynulý provoz hřiště pověřený zástupce.
PROVOZOVATEL HŘIŠTĚ: Technické služby města Vizovice, telefon: 739 204 910
SPRÁVCE AREÁLU HŘIŠTĚ: Petra Krajčová 777 971 502
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
IZS (tísňové volání) /112,
Zdravotnická záchranná služba/155,
Policie ČR/158

Hasičský záchranný sbor /150,

Provozní řád víceúčelového hřiště s umělým povrchem „HŘIŠTĚ JANOVA HORA“ , ul. 3. května Vizovice byl schválen
Radou města Vizovice dne ………., usnesením……. a nabývá účinnosti od…….

