PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
OBEC SVĚTLÁ HORA
Majitel a provozovatel: OBEC SVĚTLÁ HORA, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, IČ: 00296392, DIČ:
CZ00296392, e-mail: svetlahora@svetlahora.cz

Víceúčelové hřiště je možné využívat pouze dle platného rozvrhu:
PO – NE, od 8:00 do 21:00.
Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště na tel. č.: 730 917 406 nebo
737 010 649 u správce hřiště.
Čl. 1 Využívání hřiště
1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Obec Světlá Hora.
2. Víceúčelové hřiště slouží široké veřejnosti k různým sportovním aktivitám
zdarma. Hráč s trvalým pobytem v obci Světlá Hora má vstup na hřiště zdarma.
Ostatní za poplatek 100 Kč.
3. Hřiště je určeno pro širokou veřejnost všech věkových skupin k provozování
míčových her. Jedná se zejména o malou kopanou, nohejbal, tenis, házenou a
další.
4. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci, nebo skupiny osob.
5. 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.
6. Uživatel je povinen dbát ustanovení tohoto provozního řádu

Čl. 2 Provoz a správa hřiště
1. Vstup do areálu je povolen pouze po předchozím domluvě. Rezervovat termín
si můžete telefonicky na čísle 730 917 406 nebo 737 010 649. V době uzavření
areálu hřiště je vstup přísně zakázán.
2. Správou hřiště je pověřen pan Eduard Bocan
3. Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost začíná od 1. dubna a bude ukončen
31. října. Termín provozu se může měnit s ohledem na povětrnostní podmínky.
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je zakázáno hřiště používat.
5. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení, nebo v
jeho bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci panu
E. Bocanovi

Čl. 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 obuvi (kopačky, boty s hroty, znečištěná obuv)
• manipulace s ostrými předměty
• jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích
• pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů
• přemisťovat pevné, nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
• kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu
• vstupování podnapilým osobám
• rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu
• odhazování žvýkaček na povrch hřiště
• úmyslné odrážení míče o sítě z bezprostřední blízkosti
• opírat se o ochranné sítě
• vodit psy a jiná zvířata do celého areálu hřiště
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 pronajímatelů.
Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat
z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují
bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují
majetek a zařízení sportovního areálu.
Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce
oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny
(organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR 158
Záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor 150
Integrovaný záchranný systém 112

