NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

V HLINOVKÁCH
Víceúčelové hřiště V HLINOVCHÁCH je určeno pro sportovní vyžití mládeže a dospělých v
těchto sportech: malá kopaná, nohejbal, házená, odbíjená, košíková
Při využívání víceúčelového hřiště je každý uživatel povinen dodržovat tato základní pravidla
a nařízení.
Ve sportovním areálu je zakázáno:
1) vstupovat na plochu – UMT (umělý povrch) v kopačkách s vyměnitelnými kolíky i
v kopačkách takzvaných „lisovkách“ a v další nevhodné obuvi, která by mohla
poškodit povrch umělého trávníku. Je povoleno používat obuv s gumovou podrážkou
takzvané TARFY, BOTASKY a pod.
2) vjíždět na hřiště v kolečkových bruslích, na kolech, popřípadě motorovými vozidly.
3) úmyslně nakopávat míče na oplocení mimo ochranné sítě
4) lézt po vnějším i vnitřním oplocení hřiště, dále na branky i konstrukci košů nebo je
jinak zatěžovat
5) znečišťovat plochu hřiště okolní zeminou nebo jinými nevhodnými předměty
6) v areálu hřiště je zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a vnášet do
prostoru hřiště jakékoliv sklo (skleněné lahve s pitím a pod.)
7) vodit psy do areálu hřiště a jinak poškozovat majetek Města Příbrami
Uživatelé jsou povinni:
1) řídit se ustanoveními tohoto provozního řádu, respektovat pokyny a příkazy správce
hřiště a odpovědného vedoucího, dodržovat pravidla slušného chování, dbát na
pořádek a bezpečnost
2) udržovat pořádek a čistotu na hřišti i v přilehlých prostorách
3) neodkladně hlásit správci hřiště případy poškození povrchu hřiště, zapůjčeného nářadí
a náčiní (stojany, sítě atd.)
4) při vstupu do areálu musí být přítomna odpovědná osoba starší 18-ti let (trenér, rodič,
popřípadě hráč starší 18-ti let), která je odpovědná převzít od správce hřiště klíče na
základě předložení dokladu o totožnosti .
5) uživatel je povinen seznámit se před vstupem s tímto provozním řádem a na důkaz
toho, že se s provozním řádem seznámil, stvrdí podpisem do provozní knihy. Proti
popisu a úhradě za zapůjčení hřiště převezme uživatel od správce klíče k objektu.
UPOZORNĚNÍ:
Pobyt uživatelů v areálu hřiště je na vlastní nebezpečí a provozovatel tímto nezodpovídá za
případné úrazy uživatelů ani za případné ztráty (zcizení) odložených věcí.
Jakékoli porušení tohoto provozního řádu bude mít za následek vykázání uživatelů z areálu
hřiště, popřípadě bude vydán zákaz pro tyto osoby k dalšímu pronajímání. Veškeré způsobné
škody uživatelem, hradí tento v plné výši.
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V Příbrami 31.3.2012
Ing. Jiří Holobrada.
ředitel SZM Příbram

