PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Obec Nelahozeves, jako provozovatel zařízení,
vydává tento provozní řád, který je závazný pro
všechny osoby a skupiny využívající toto hřiště.
2. Hřiště je určeno k provozování těchto sportů:
tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal,
badminton, házená, košíková.
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo
skupina po dohodě se správcem areálu. Hřiště
slouží ke sportování oddílům TJ, výuky školní
tělesné výchovy, zájmové sportovní činnosti
a individuální sportovní činnosti občanům obce
podle rozvrhu stanovených sportů.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem
smluvený čas a provozovat dohodnutý druh
sportu. Po celou dobu je povinen dbát
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně
majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů
správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.

II. PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce
hřiště.
2. Denní provoz víceúčelového hřiště: každý den
od 8.00 do 22.00 h.
3. Objednávky zajišťuje správce areálu Miroslav
Šnýdr na telefonu 733 290 934 nebo na e-mailu:
obec@nelahozeves.cz minimálně 24 hodin před
samotnou sportovní akcí.
4. Maximální doba rezervace v jednom dnu jsou
4 hodiny a minimální doba je 1 hodina (lze
upravit po dohodě se správcem areálu).
V objednávce uvede zájemce své jméno,
předpokládaný druh provozovaného sportu
a dobu, kdy chce na hřišti sportovat.
5. V případě nepříznivých povětrnostních
podmínek pro provoz hřiště nebo
v odůvodněných případech je jeho správce
oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit
provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost
předem oznamovat.
6. Vstup na hřiště je pro Dynamo východní
brankou (od fotbalového hřiště), pro ostatní
západní brankou (naproti restauraci kolem
tělocvičny).
7. Nelze-li ze strany zájemce dodržet předem
smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 1 den před stanoveným časem
a v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne.
8. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném
sportovním zařízení je uživatel povinen tuto
závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
Pokud tak neučiní, bude způsobená škoda
vymáhána po něm.

9. Půjčováním sportovních potřeb je pověřen
správce hřiště, a to při osobním předání klíčů od
areálu. Vše vrátí uživatel správci osobně.
10. Hřiště je možné mimo rezervaci obsadit na 60
minut. V případě, že nejsou další zájemci o hru,
lze pobyt prodloužit.

III. 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,
• používání sportovního náčiní, které by mohlo
poškodit povrch hřiště (hokejky apod.),
• manipulace s ostrými předměty,
• jízdy na kole a kolečkových bruslích apod.,
• vstupu dětem do 10 let bez zákonného
zástupce, učitele, vychovatelky nebo trenéra,
• užívání omamných látek,
• vstupu podnapilým osobám,
• kouření v celém areálu,
• odhazování žvýkaček,
• přemísťování pevného nebo mobilního
zařízení mimo stanovená místa,
• lezení po konstrukcích a sítích.
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti
je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím
osobám. Divákům je dovoleno sledovat utkání
pouze z prostor k tomu určených.
4. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat
bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat
sportovní zařízení.
5. Provozovatel nenese odpovědnost za případné
úrazy na víceúčelovém hřišti. Současně
neodpovídá za případnou ztrátu odložených
věcí.

IV. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Kontakt pro rezervaci: 733 290 934 ■ Evropské číslo
tísňového volání: 112 ■ Záchranná služba: 155 ■
Policie: 158 ■ Hasiči: 150
Provozní řád je platný od 1. 4. 2019
Jakub Brynda, starosta

