PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM VESELÍ
I. Provoz hřiště, odpovědnosti provozovatele a uživatelů
1) Provozovatelem víceúčelového hřiště je městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí (dále jen provozovatel).
2) Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s pověřeným zástupcem provozovatele.
3) Provozní doba hřiště je denně od 8:00 do 20:00
4) Využití hřiště se sjednává na dobu po 30 minutách, hrací doba je maximálně 2 hodiny. Hrací dobu lze prodloužit pouze
v případě, že nejsou žádní další zájemci o rezervaci hřiště. Prodloužení hrací doby nad stanovenou maximální dobu lze pouze
do doby příchodu dalších zájemců.
5) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat pouze dohodnutý druh sportu. Po celou dobu
přítomnosti na hřišti se chová tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví a bezpečnost ostatních přítomných. Všechny sportovní
činnosti koná s vědomím plné vlastní odpovědnosti.
6) Provozovatel tuto plochu poskytuje pouze ke sportovnímu vyžití a dbá o běžnou údržbu hřiště a jeho vybavení. Uživatel při svých
sportovních aktivitách nese plnou osobní odpovědnost za své jednání. Pokud uživatel zjistí poškození, které by ohrožovalo jeho
zdraví, přeruší své aktivity a oznámí zjištěné skutečnosti provozovateli.
7) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho provozovatel oprávněn částečně omezit nebo zcela
zrušit provoz hřiště, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat uživatelům.
8) Klíče od hřiště se přebírají a předávají vždy pověřené osobě provozovatele, pokud s ním nedojde k jiné dohodě (např. předání
určenému zástupci).
II. Závazná pravidla užívání
V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy a vybavení hřiště. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat
zdraví své nebo jiných uživatelů a ani jinak nesmí omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. Není povoleno vnášet na plochu hřiště
cizí předměty mimo sportovního vybavení.
Uživatelé hřiště jsou povinni:
 udržovat pořádek, čistotu a dodržovat provozní řád víceúčelového hřiště
 vstupovat na hřiště pouze v čisté sportovní obuvi
 chovat se tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe a nedošlo k úrazu
 odstraňovat ze hřiště všechny ostré a hrubé částice
 nést odpovědnost za škody způsobené, na zařízení víceúčelového hřiště v plné výši
Na hřišti je zakázáno:
 vstup v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou, znečištěná obuv apod.)
 vstup s jízdním kolem, koloběžkou, skateboardem, kolečkovými bruslemi a podobnými předměty, které by mohly hřiště poškodit
 vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných nebo psychotropních látek
 vstup se žvýkačkou a plivání
 vstup se zvířaty
 vstup dětem do 10 let bez doprovodu rodičů, vyučujících nebo jiné dospělé osoby
 zavěšování se nebo lezení na konstrukci oplocení
 přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
 kouření, manipulace s otevřeným ohněm nebo pyrotechnikou
 konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
 manipulace s ostrými předměty
Každý uživatel je povinen se seznámit před započetím sportovní činnosti s provozním řádem hřiště a zavazuje se veškerá pravidla
v něm uvedená dodržovat.
Uživatel je povinen si při převzetí sportoviště zkontrolovat jeho stav a případné zjištěné škody ihned oznámit provozovateli hřiště.
Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho užívání areálu.
Herní prvky - univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, nohejbal, tenis. Při
ostatních sportech musí být sloupky uloženy na určených místech a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky. Uživatel si
herní prvky připraví a uklidí dle pokynů. Sportovní zařízení a pomůcky nelze po ploše tahat, ale pouze nosit.
Po ukončení užívání je uživatel povinen provést úpravu hrací plochy dle pokynů a předat klíče pověřenému zástupci provozovatele.
Zástupce provozovatele hřiště je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportoviště nebo vykázat všechny osoby, které nedodržují
tento provozní řád, svojí činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů nebo poškozují majetek a zařízení areálu.
Při opakovaných porušeních podmínek je provozovatel oprávněn vyloučit tyto osoby z užívání sportoviště na dobu neurčitou.

Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí.
Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.
Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, prosím oznamte to
neprodleně provozovateli hřiště nebo Policii ČR.

