PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Majitel a provozovatel:

Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod
Zelená 153, 552 03 Česká Skalice
IČ: 70987262

Umístění:

ul. Sportovní 38, 552 03 Česká Skalice

Správce objektu:

Tomáš Jirka

Platnost a účinnost od 17. 11. 2021
___________________________________________________________________________

I.

Úvodní ustanovení
1. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště (dále jen MSH) upravuje
režim využívání MSH pro sportovní aktivity: volejbal, nohejbal, házená, fotbal
a florbal. V zimním období za příhodných klimatických podmínek: bruslení.
2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele MSH.
3. Osobám mladším 12 let je užívání MSH povoleno jen v doprovodu a pod
trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
4. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za zranění uživatelů.
5. Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště
vykázat.
6. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti
na zařízení MSH, případě i za škody způsobené užíváním MSH na okolních
nemovitostech.
7. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů MSH i za případné škody a
nesrovnalosti, které vzniknou používáním MSH v rozporu s tímto provozním
řádem, na sebe přebírá uživatel.
8. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod, na jejímž pozemku je hřiště
umístěno, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na
zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
9. Každý je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na sportovišti
způsobenou svým chováním, byť i z nedbalosti.
10. Na MSH by měl v danou hodinu probíhat jeden druh sportu.

II.

Provozní režim MSH pro rok 2022
Evidenci obsazenosti a informace k objednání možno získat osobně u správce
(organizované spolky) + INFO na webu ZŠ Česká Skalice

III.

Pravidla ochrany a bezpečnosti zdraví osob a majetku
1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.
Do prostoru hřiště se zakazuje:
 vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, v botách
s podpatky, v botách s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi blátem, štěrkem, antukou aj.),
 odhazovat žvýkaček na umělý povrch,
 odhazovat odpadků,
 vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 vstupovat podnapilým osobám,
 vodit na hřiště jakákoli zvířata,
 vjíždět na motocyklu, na kole, na koloběžce, pohyb na kolečkových
bruslích či skateboardech,
 konzumovat alkoholické nápoje, jiné omamné, toxické a psychotropní
látky,
 vstupovat s ostrými předměty,
 provádět jakékoliv úpravy a zásahy na vybavení sportoviště bez
souhlasu provozovatele,
 kouřit v celém areálu MSH.
2. V případě porušení tohoto řádu je správce oprávněn vykázat uživatele z hřiště
nebo odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám.
3. V případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště je správce
oprávněn zastavit jeho provoz.

IV.

Provozní doba
Provozní doba víceúčelového sportoviště pro veřejnost a spolky se v době
zkušebního provozu (listopad 2021 – únor 2022) stanovuje takto:
15,00 – 19,00 hod ve dnech školního vyučování (pondělí – pátek)
10,00 – 18,00 hod o víkendech a svátcích, 24. 12. do 16.00,
změna v časovém rozvrhu VYHRAZENA.
Ve dnech školního vyučování jsou pro tělesné a sportovní výchovy a školní
družinu přednostně vyhrazeny tyto hodiny: pondělí – pátek 8,00 – 15,00 hod.
Sportovní veřejnost a spolky mají k dispozici ostatní hodiny ve stanovené
provozní době.
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