PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ OBCE ČÍMĚŘ
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Mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let
Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla slušného
chování a dbát na pořádek a bezpečnost
Z užívání areálu budou vyloučeny osoby, které nerespektují provozní řád, pokyny provozovatele, ohrožují zdraví své nebo
zdraví jiných osob, osoby nedodržující bezpečnost a pořádek, osoby podnapilé, osoby používající nevhodnou obuv a osoby,
které poškozují nebo ničí zařízení sportoviště
Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí uživatele. Provozovatel neodpovídá za úrazy, případně za ohrožení zdraví uživatele.
Sportoviště nelze užívat za snížené viditelnosti z důvodu bezpečnosti osob
V celém areálu hřiště je zakázáno:
Kouřit a používat žvýkačky
Konzumovat alkoholické nápoje
Manipulovat s otevřeným ohněm
Vodit psy nebo jiná zvířata
Jezdit na kole nebo používat motorová vozidla
Poškozovat zařízení areálu a zeleň
Znečišťovat areál a ostatní plochy
Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
Lézt po konstrukcích a sítích

Provozní pokyny pro uživatele
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Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení areálu a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování. Na umělém povrchu s nástřikem je
zakázáno používat kopačky se špunty včetně gumotextilových. Vstup je možný pouze s obuví na sálové sporty se světlou
podrážkou, příp. podrážkou, která nezanechává šmouhy.
Při současném užití areálu několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla bezpečného chování a svou
činností neohrožovali ostatní účastníky.
Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutné neprodleně nahlásit správci hřiště. Uživatel musí vzniklou škodu uhradit
provozovateli v plné výši.
Provozovatel neručí za případnou ztrátu věcí uvnitř areálu.
Nalezené předměty odevzdejte na OÚ Číměř
Po povrchu hřiště je zakázáno smýkat těžké předměty, např. branky na kopanou. Dochází k poškozování povrchu.

Závěrečná ustanovení
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Provozovatel si vyhrazuje uzavřít areál za nepříznivých povětrnostních podmínek, případně i z jiných závažných důvodů.
Provozní řád je závazný pro všechny uživatele areálu s platností od 1.9. 2011

Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání: 112

Hasiči: 150

Obecní úřad Číměř: 384 388 808

Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158

Zástupci provozovatele a správci hřiště, objednávky:
p. Jaroslav Běhoun: 607

231 016

p. Miroslav Novák: 721

180 245

Ceník:
Hřiště s umělým povrchem – tenis, nohejbal, volejbal-

70,- Kč/1 hodina

Hřiště s nástřikem - malá kopaná, házená, streetball, hokejbal - zdarma
Jednorázové akce většího rozsahu a několikadenní akce – cena dohodou

Nutná obuv bez špuntů a kolíků!!!!!!

