Obec Sádek, Sádek 150, 572 01

Polička, IČO 00277321

PROVOZNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, BĚŽECKÉ DRÁHY a SEKTORU PRO SKOK DALEKÝ
V OBCI SÁDEK

Majitel a provozovatel: OBEC Sádek, Sádek 150, 572 01 Polička,
IČ: 00277321 , e-mail: obec@obecsadek.cz,
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
•
•
•
•
•
•
•

Obec Sádek, jako provozovatel zařízení, vydává tento provozní řád, který je závazný pro
všechny osoby a skupiny využívající toto hřiště.
Hřiště slouží především školní tělovýchově v době vyučování, během provozu školní
družiny a pro pořádání sportovních akcí ZŠ, MŠ v Sádku.
Víceúčelové hřiště je určeno k provozování těchto sportů:
Tenis / Malá kopaná / Volejbal / Nohejbal / Badminton / Házená / Vybíjená /Běh / Skok
daleký
Asfaltové hřiště je určeno pro: veškeré sporty a činnosti včetně těch jež nedovoluje povrch
víceúčelového hřiště a běžecké dráhy (jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu
apod.). Hřiště je rovněž využíváno ke kulturním a ostatním akcím.
Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s provozovatelem.
Uživatel hřiště je povinen provozovat povolený druh sportu. Po celou dobu dbát
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a
pokynů provozovatele hřiště a ustanovení tohoto řádu.
Hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním stožárovým osvětlením.
PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ

•
•
•
•

•

Denní provoz víceúčelového hřiště:
PO-PA
14,00 hod. – 22,00 hod
SO-NE, prázdniny
8,00 hod. – 22,00 hod.
V zimních měsících, tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové hřiště pro veřejnost
pouze při venkovní teplotě nad + 5°C a bez sněhové pokrývky.
Maximální doba využití zařízení hřiště v jednom dnu jsou 3 hodiny a minimální doba je 1
hodina.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště nebo v odůvodněných
případech, je jeho provozovatel oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž
by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat.
V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení je uživatel povinen
tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli hřiště (kontakt viz níže). Pokud tak neučiní,
bude způsobená škoda vymáhána po něm.
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ZÁKAZY A POBYT V ZAŘÍZENÍ
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování hrací plochy a
vybavení hřiště.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vstupu mimo provozní dobu
odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkový koš)
vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, tretry, boty s podpatkem nebo ve znečištěné
obuvi (blátem, štěrkem, pískem apod.). Obuv nesmí narušovat povrch použitím
nevhodného dezénu.
Vstup a používání chemikálii (rozpouštědla, ředidla, apod.) a olejů, jež by mohla
poškodit povrch hřiště.
používání sportovního náčiní, které by mohlo poškodit povrch hřiště (hokejky apod.)
manipulace s ostrými předměty
jízdy na kole a kolečkových bruslích, na motorových vozidlech, skateboardu apod.
vstupu dětem do 10 let bez zákonného zástupce, učitele, vychovatelky nebo trenéra
užívání omamných látek
vstupu podnapilým osobám
nošení nápojů do areálu v jiných než v plastových uzavíratelných lahvích
kouření v celém areálu
odhazování žvýkaček
používat otevřený oheň
střelba míčem proti plotu, zdi (pokud nejde o střelbu na bránu)
přemísťování pevného nebo mobilního zařízení mimo stanovená místa
lézt po konstrukcích, sítích apod.
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem.
vodit psy a jiná zvířata na hřiště a do celého areálu

3. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
4. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy na víceúčelovém hřišti. Současně
neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
5. Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel oprávněn vyloučit na dobu
neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování
způsobují či za ně zodpovídají.

Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!

POVINNOSTI UŽIVATELE

•

Mimo zakázané činnosti uvedené výše, se uživatel řídí pokyny provozního řádu
sportovního areálu obce Sádek.
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•

Sítě na tenis, nohejbal a odbíjenou jsou uloženy v boxu u oplocení ve směru k podiu.
Použití sítí je zdarma, vždy je však po použití vraťte zpět do boxu.

•

Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze
plastové, florbalové.
Po použití sektoru pro skok daleký je třeba vždy po skončení provést zakrytí pískového
doskočiště plachtou.

•

DULEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR 158
Záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor 150
Integrovaný záchranný systém 112
Kontakt na provozovatele:
Starostka obce 731 615 236

