
Provozní řád
multifunkčního hřiště

v Areálu zdraví a sportu Dolní Čermná

Provozní doba
duben – září 9:00 – 21:00 hod

objednání sportovišť na tel. 734 506 130
v červnu až srpnu také u správce přítomného v areálu

V případě nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno.

1. Hřiště je určeno pro návštěvníky a slouží pro tenis, házenou, malý fotbal, basketbal, volejbal a míčové hry
2. Návštěvník je povinen:

- dodržovat provozní řád a pokyny pověřených správců
- vstupovat na plochu multifunkčního hřiště pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi
- dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost
- chovat se slušně a ukázněně

3. V celém areálu hřiště platí zákaz:
- poškozování a znečišťování plochy a vybavení hřiště
- používání ostrých předmětů
- používání obuvi s vyměnitelnými hroty a lisovaných kolíkových kopaček
- vstupu se zvířaty
- vnášení nápojů na plochu hřiště
- vstupu se skleněnými lahvemi
- vstupu s otevřeným ohněm
- vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a návykových látek
- konzumace alkoholu, konzumace jiných omamných a návykových látek, kouření
- jízdy na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech
- vstupu se žvýkačkou
- odhazování odpadků mimo odpadkové koše
- pobytu mimo provozní dobu

4. Návštěvník odpovídá za škody,  které způsobí  provozovateli  hřiště a je povinen, ihned po zjištění,  tuto
skutečnost  nahlásit  správci.  Při  poškození  zařízení  bude cena stanovena dle  vyfakturované opravy.  Při
ztrátě vypůjčeného nářadí, uživatel uhradí tuto částku na místě dle ceníku, který je uložen u správce areálu.
V případě nesouhlasu s úhradou škody způsobené návštěvníkem bude tato vymáhána právní cestou.

5. Každý  návštěvník  je  povinen  při  používání  hřiště  dbát  na  vlastní  bezpečnost  i  bezpečnost  ostatních
uživatelů.

6. Vstup do areálu multifunkčního hřiště na vlastní nebezpečí. Dětem do 15-ti let vstup pouze v doprovodu
dospělé osoby.

Vlastník a provozovatel multifunkčního hřiště:
Městys Dolní Čermná, Dolní Čermná 76, 561 53
Tento provozní řád byl schválen na jednání rady městyse Dolní Čermná dne 15.5.2012 a účinnosti nabyl jeho
schválením.

                                                                                                                   Petr Helekal
                                                                                                       starosta Městyse Dolní Čermná 


