Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště ve sportovním areálu u Sokolovny
1.

Hřiště slouží pouze ke sportovní a rekreační činnosti, tj. ke hraní malé kopané, basketbalu, volejbalu,
nohejbalu a tenisu; v zimním období v případě dostatečné ledové vrstvy pak k veřejnému bruslení.

2.

Na hřišti je přísně zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, venčení a
vodění psů či jiných zvířat, vjíždět na plochu jízdními koly a motorovými vozidly.

3.

Hřiště smějí užívat samostatně osoby starší 10 let, mladší děti pak pouze pod dozorem osoby starší 16 let.

4.

Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní předpisy a nesmí ohrožovat zdraví a
bezpečnost jiných účastníků. Obec Nová Ves v Horách nenese odpovědnost za úrazy a nehody vzniklé na
hřišti. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí návštěvníků.

5.

Na umělém povrchu hřiště je dovoleno používat pouze sportovní obuv s hladkou a čistou podrážkou. Není
dovoleno vnášet na povrch bláto, nečistoty ani jiné nevhodné předměty.

6.

Uživatelé a návštěvníci hřiště jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Odpadky patří do popelnice a do
odpadkového koše !!! Odhazování žvýkaček na povrch hřiště je zakázáno.

7.

Správcem areálu je p. Jaroslav Hesoun, tel. 739 618 178.

8.

Provozní doba hřiště: duben až říjen 8.00 – 21.00 hod., listopad až březen 8.00 – 17.00 hod.

9.

Rezervace hřiště je možná na obecním úřadu, a to pouze v pracovní době úřadu (pondělí, středa 8.00 17.00 hod., úterý 8.00 - 15.00 hod., čtvrtek 8.00 - 13.00 hod., pátek po domluvě) na tel. č. 605 734 572 a
476 113 156.

10. Klíče od hřiště jsou k dispozici na následujících místech:


Obecní úřad (v pracovní době OÚ, tel. 605 734 572 a 476 113 156)



Sokolovna (v době provozu restaurace, tel . 777 564 456)



Správce areálu (tel. 739 618 178)



Starosta obce (tel. 604 588 494)



Místostarosta obce (tel. 602 227 710)

11. Každý návštěvník je povinen před začátkem hry zkontrolovat stav hřiště a v případě jakéhokoliv
viditelného poškození neprodleně kontaktovat správce areálu. V případě zaviněného poškození areálu
nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo tuto škodu způsobil.
12. Ten, kdo si klíče půjčí je plně zodpovědný za provoz sportoviště a nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví
jiných ani jinak omezovat nebo obtěžovat okolí hřiště .
13. V případě porušení tohoto provozního řádu je správce hřiště nebo provozovatel (zástupce OÚ) oprávněn
vykázat uživatele ze hřiště.
14. Ceník za používání hřiště:


Pro občany s trvalým bydlištěm v Nové Vsi v Horách: BEZPLATNĚ.



Pro ostatní uživatele: 100 Kč / hod. Bude placeno v hotovosti při vyzvedávání klíčů oproti
příjmovému dokladu.

V Nové Vsi v Horách dne 25.9.2012

