Provozní řád
víceúčelového sportovního hřiště
v obci Přílepy
1. Využití víceúčelového sportovního hřiště
a tenisového kurtu
a) Víceúčelové sportovní hřiště v obci Přílepy je majetkem obce Přílepy, která je zároveň jeho
provozovatelem.
b) Hřiště slouží především k provozování míčových her (volejbal, tenis, nohejbal, softtenis,
florbal, basketbal, malá kopaná apod.). Jiná činnost nesmí být na hřišti provozována.
c) Uživatel je povinen se seznámit s provozním řádem a tento dodržovat.
d) Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště.
e) Víceúčelové hřiště je primárně určeno pro organizované i nahodilé sportovní skupinky či
jednotlivce z Přílep.
f) Využívání tenisového kurtu je zpoplatněno dle platného ceníku.

2. Provoz a správa hřiště

a) Prostory jsou monitorovány kamerovým systémem.
b) Hřiště je v běžném provozu v době od 1.dubna do 31. října. Mimo tuto dobu je pronájem
možný po dohodě se správcem.
c) Provozní doba hřiště pro veřejnost:
•

V době školního vyučování

16.00 - 20.00,

•

Ve dnech pracovního volna a školních prázdnin

09.00 - 20.00.

d) V dopoledních hodinách ve dnech školního vyučování (mimo školní prázdniny) je hřiště
určeno pro potřeby základní a mateřské školy.
e) Rezervace na využití hřiště je nutné provádět minimálně dva dny předem následujícím
způsobem:
•

na stránkách www.prilepy.cz v sekci obec – víceúčelové hřiště „Rezervace hřiště“
(při rezervaci je nutné zadat jméno, e-mail a telefonní číslo),

•

telefonicky na čísle 605 989 548 (správce).

f) Akce pořádané sportovními oddíly a turnaje mají přednostní rezervaci.
g) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz (vlhko, mlha, déšť, mráz, sníh,
snížená viditenost) je správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by
předem tuto skutečnost oznamoval uživateli.
h) Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno
přelézání plotů a zamčených vchodů.
i) Každý uživatel je povinen při zjištění jakékoliv závady na hřišti toto okamžitě nahlásit
správci nebo na obec. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že bude odpovědným za
případnou škodu.
j) Klíče od hřiště půjčuje a vrací vedoucí skupinky uživatelů u správce hřiště, případně je
vstup odemčen přes dálkový přístup. Vedoucí skupinky uživatelů je v době pronájmu plně
zodpovědný za provoz hřiště.
k) Uživatel tenisového kurtu po skončení hry provede zametení povrchu a povolí lanko u
síťě.

3. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

a) Povrch víceúčelového hřiště tvoří speciální gumový koberec, proto je vstup na něj povolen
pouze ve správné obuvi - tedy bez podpatků, špuntů, kolíků, hrubé podrážky, treter.
Preferována je tenisová či sálová obuv. Použitá obuv nesmí být znečištěná blátem apod.
b) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv poškozování a znečišťování plochy a majetku.
c) Sportovní nářadí uživatelů hřiště nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat
sportovní zařízení.
d) Do areálu je zakázán vstup s jakýmikoliv zvířaty.
e) Do areálu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných a
psychotropních látek.
f) Za děti uživájící hřiště odpovídají rodiče, případně vedoucí skupinky starší 18 let.
g) V areálu nejsou určena místa pro bezpečné odkládání osobních věcí. Každý je povinen si zajistit
ochranu odložených věcí a cenností.
h) Dále je zakázáno:
•

lezení na zařízení (basketbalové desky, branky na kopanou),

•

věšení se na polypropylenové sítě,

•

rozhazování písku z doskočiště či manipulace s ním,

•

manipulace s ohněm,

•

kouření v celém sportovním areálu,

•

odhazování odpadků mimo nádoby k tomu určené,

•

jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžce či skateboardu,

•

používání žvýkaček,

•

manipulovat s ostrými předměty,

•

používání slazených nápojů na bázi COLA, kofola (tvoří na povrchu neodstranitelné
skvrny!!!),

•

používání nápojů ve skleněných nádobách.

4. Povinnosti správce

a) Správce disponuje pověřením vlastníka a provozovatele hřiště - obce Přílepy.
b) Správce odpovídá zejména za:
•

řádné předání a převzetí svěřeného majetku a vybavení uživatelům,

•

vedení evidence využívání víceúčelového hřiště včetně evidence plateb za tenisové
hřiště,

•

správu klíčů od hřiště a jejich předání pouze poučeným osobám,

•

běžný úklid hřiště,

•

sledování stavu a funkčnosti zařízení, o zjištěných závadách neprodleně informuje
vedení obce,

•

kontrolu zabezpečení hřiště proti vniknutí nepovolaných osob, zjištěné nedostatky
napravuje a odstraňuje,

•

dodržování provozního řádu, jeho nedodržování neprodleně hlásí provozovateli,

•

správu rezervačního systému a dálkového odmykání vstupu.

5. Ostatní

a) Veškerá sportovní činnost uživatele hřiště je na jeho vlastní nebezpečí.
b) Správce ani provozovatel neručí za ztrátu příp. poškození osobních věcí uživatelů.
c) Správce ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.
d) Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při jiném svévolném
ničení a poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé
odpovědnosti za způsobené škody. Po uživatelích bude požadována plná náhrada
způsobených škod a do budoucna budou vyloučeni z užívání hřiště.
e) Při hrubém porušení provozního řádu bude správce či provozovatel kontaktovat Policii ČR.
f) Seznámení se s tímto provozním řádem je povinností všech uživatelů před užíváním
hřiště.
g) Poplatek za využití tenisového hřiště se řídí ceníkem stanoveným provozovatelem.

6. Účinnost provozního řádu
1. Tento provozní řád schválilo zastupitelstvo obce Přílepy na svém zasedání č.j. 57/2020
ze dne 6.2.2020.
2. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Přílepy.

Ing. Ivana Sehnalová v.r.
starostka

Ing. Miroslav Sovadina, MBA v.r.
místostarosta

Důležitá telefonní čísla:
Správce hřiště : Mgr. Ivo Janečka

605 989 548

Starostka obce: Ing. Ivana Sehnalová

606 666 625
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