Provozní řád víceúčelového hřiště s umělým povrchem
v areálu HSTS Nenakonice
I. Úvodní ustanovení
Provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně
dodržován.
Vlastníkem i provozovatelem hřiště s umělým povrchem (dále jen „Hřiště) je Obec Věrovany, Rakodavy
325, Věrovany.
II. Vstup na Hřiště
1. Vstup na Hřiště je povolen pouze v určené provozní době.
2. Hřiště je v provozu od 1. 4. – 31. 10. denně od 14 do 19 hodin, bez nároku v době hraného utkání nebo
organizovaného tréninku.
3. Vstupem na Hřiště se každá osoba podrobuje ustanovením tohoto Provozního řádu, je povinna tato
ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.
4. Z užívání Hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozovatele, ohrožují zdraví,
bezpečnost, pořádek a osoby podnapilé. Rovněž osoby, které ničí zařízení areálu a používají nesprávnou
obuv.
5. Pobyt v areálu Hřiště je na vlastní nebezpečí uživatele. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy či jiné
ohrožení zdraví uživatele. Každá osoba pohybující se na Hřišti je osobně odpovědná za způsobené
poškození a znečištění prostor a zařízení Hřiště, případnou vzniklou škodu je povinna uhradit.
Ke vstupu do oplocených míst areálu smí být použito pouze vstupní branky, kterou odemkne
provozovatelem pověřená osoba. Je zakázáno lézt přes plot, lézt na sloupy a ostatní konstrukce areálu.
Nerespektování zákazů může být pokutováno až do výše 5.000 Kč.
6. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení Hřiště a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování, a to včetně ostatního
zařízení areálu a zeleně.
7. V areálu Hřiště je zakázáno:
- zdržovat se mimo provozní dobu
- kouřit, používat žvýkačky a veškeré nápoje na ploše hřiště
- manipulovat otevřeným ohněm
- vodit psy a jiná zvířata
- jezdit na kole, kolečkových bruslích, tříkolkách, koloběžkách apod.
- poškozovat zařízení hřiště
- znečišťovat hřiště, a celý areál
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- používat kopačky se šroubovacími špunty a tretry
- po povrchu smýkat těžké předměty, přenášet branky atd.
9. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně hlásit pověřené osobě.
10. Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a ke sportům, ke kterým je určeno.
11. Po skončení hry bude Hřiště předáno pověřené osobě, která zkontroluje jeho stav a Hřiště uzamkne.
III. Podmínky užívání Hřiště
Obyvatelé obce Věrovany mají vstup a užívání Hřiště zdarma.
Jednorázové akce většího rozsahu a několikadenní akce – cena dohodou.
Objednávky pronájmu u starosty obce, tel. 724 179 779 nebo e-mail starosta@verovany.cz.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít Hřiště při nepříznivých povětrnostních podmínkách, případně
z jiných závažných důvodů. Uzavření areálu bude oznámeno na tabuli u vchodu do areálu.
2. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele areálu s platností od 1. 4. 2018.
3. Ze Hřiště bude vykázán každý, kdo přes napomenutí zástupcem provozovatele nebo provozovatelem
nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu.
Provozní řád je zveřejněn na přístupném místě Hřiště a na webových stránkách provozovatele.
Ve Věrovanech, 1. 4. 2018

Miroslav Kubíček, starosta

