PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V HODSLAVICÍCH
PROVOZNÍ ŘÁD je vydáván za účelem stanovení pravidel chování návštěvníků a
uživatelů MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ, jehož správu a provoz zajišťuje ZŠ a MŠ
Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZAHRNUJE:
 3 víceúčelové kurty s umělým povrchem pro: 1. tenis, 2. volejbal/basketbal
3. florbal /tenis (s mantinely) a dále tartanovou běžeckou dráhu a doskočiště.
Spojením všech tří kurtů lze využít na hru kopané (při odstranění mantinelů a
basketbalových košů po dohodě se správcem).
PROVOZNÍ PRAVIDLA PRO VEŘEJNOST:
 za údržbu a správu areálu odpovídá správce tohoto zařízení (v případě jeho
nepřítomnosti jeho pověřený zástupce)
 všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento provozní řád, udržovat čistotu a
plnit pokyny správce areálu
 k rezervaci jednotlivých hřišť slouží po zaregistrování uživatele online
rezervační systém (www.zshodslavice.cz)
 v případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení,
povrchu či ochrannému oplocení, je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit
správci, který o vzniklé situaci neprodleně informuje provozovatele
 každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným
užíváním
 při porušení provozního řádu uživatelem, je správce povinen vykázat uživatele
z areálu
 hřiště je z důvodu zajištění bezpečnosti a pořádku monitorováno kamerovým
systémem se záznamem
 v případě konání sportovních turnajů je možné pronajmout šatnu
s příslušenstvím.
POVINNOSTI UŽIVATELE
 využívat areál pouze ke sportovním účelům,
 dbát ochrany areálu a jakékoliv poškození ihned hlásit správci,
 dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany,
 uhradit veškeré škody a ztráty, které byly způsobeny jeho vinou,
 děti do 10 let mohou vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby
 zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to správci
areálu, či na POLICII ČR na tel. 158.
 pohybovat se na hřišti mimo provozní dobu není povoleno

DÁLE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:
 odhazování odpadků mimo nádoby k tomu určené,
 zatěžování veškerých sítí např. věšením se
 vstupu na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (tretry, kopačky apod.),
 kouření v celém areálu, rovněž je zakázána manipulace s otevřeným ohněm či
používání zábavné pyrotechniky,
 vnášení ostrých předmětů, skleněných lahví, chemikálií a jiných předmětů
ohrožující zdraví a bezpečnost,
 konzumace alkoholických nápojů, omamných látek či drog,
 konzumace slazených nápojů, jídla a žvýkaček v prostoru hřiště,
 vstupu podnapilým osobám, psům či jiným zvířatům,
 chovat se nevhodně tak, aby bylo ohroženo zdraví jiných uživatelů ani jinak
omezováno nebo obtěžováno nejbližší okolí.
 vjíždění na jízdním kole, koloběžce, skateboardu a kolečkových bruslích.
OSTATNÍ:
 vstup, pohyb na hřišti, používání plochy a veškerá sportovní činnost uživatele
areálu je na jeho vlastní nebezpečí,
 provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození osobních věcí
uživatele,
 provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na jednotlivých
hřištích /v celém multifunkčním areálu,
 při nedodržení tohoto provozního řádu, při nevhodném chování nebo při
svévolném ničení a poškozování multifunkčního areálu budou uživatelé
vykázáni a bráni k přímé zodpovědnosti za způsobené škody. Po uživatelích
bude požadována plná náhrada.
PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
Dle klimatických podmínek květen - říjen 15.00 – 22.00 h,
listopad – duben 15.00–20.00 h
(o víkendech a svátcích a v období školních prázdnin od 8.00 h).
Vstup na hřiště je možný po registraci (registrace možná na
www.zshodslavice.cz) a s čipem (nutné zakoupit ve škole po registraci), bez
kterého nelze na hřiště vstoupit (majitel čipu je zodpovědnou osobou za
případné škody v době rezervace).
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Provozovatel areálu:
556 750 140
Správce areálu:
603 203 220

Policie ČR:
Záchranná služba:
Hasiči:
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150

