PROVOZNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ NEMOTICE
Provozovatel: OBEC NEMOTICE, Nemotice 66, 683 33 Nesovice, IČ: 00292133.
Provozní doba hřiště je od 9.00 do 21.00 hodin.

Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště na tel. čísle:
606 203 744
Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí.
Provozovatel nenese zodpovědnost za úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu.
Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků.

Provozní podmínky:








Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi s hladkou podrážkou. Je
zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, kolečkových
bruslích, skateboardu, motorových vozidlech,…
Dětem mladším 15 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
Děti z Nemotic do 15 let mají vstup zdarma.
Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.
Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
Hrají-li společně hráči s permanentkou a bez, hradí hráč bez permanentky poměrnou
část ceny.

V areálu hřiště je dále zakázáno:








kouřit v celém prostoru hřiště, používat otevřený oheň,
konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
poškozovat zařízení areálu a zeleň,
vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu nebo bez objednání,
manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,





přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
vodit psy a jiná zvířata do celého areálu hřiště.

Povinnosti uživatele:






Uživatel si vždy při převzetí zkontroluje stav hřiště a potřebného zařízení a případné
zjištěné škody neprodleně ohlásí správci. Pokud tak neučiní, nese plné riziko
odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu nebo dalším uživatelem
při přebírání hřiště.
Před opuštěním hřiště je uživatel povinen uvést vše do výchozího stavu. Případné
škody, které uživatel způsobí, je povinen ohlásit správci, který provede o události
zápis do provozní knihy, včetně totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na
opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu
způsobil.
Zametání se doporučuje po ukončení hry kartáčovým smetákem.

Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu
všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, ohrožují bezpečnost jiných uživatelů
nebo poškozují zařízení areálu, a to bez nároku na vrácení finanční částky.
Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn
vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny osob, které toto
porušování způsobují nebo za ně odpovídají.

Rezervace víceúčelového hřiště:






Zájemci si mohou rezervovat hřiště u správce osobně nebo telefonicky na čísle
606 203 744 (Vilém Mlejnek, Nemotice 130), v případě nedostupnosti na čísle
606 961 473 (Jiří Pokorný, Nemotice 190).
Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý
druh sportu. Po celou dobu dbá o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o ochranu
majetku. Dále je povinen respektovat upozornění a pokyny správce hřiště.
Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději jeden den před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce
oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

Platnost Provozního řádu je od 21. 10. 2016

Vstupné na víceúčelové hřiště od 1. 1. 2017:

Druh sportu
Tenis, badminton
Kolektivní sporty
Sportovní turnaj
Permanentka na jméno

Čas
1 hodina
1 hodina
1 den
1 rok

Sazba v Kč
100,150,1000,1000,- (místní občané 500,- Kč)

Permanentky se prodávají na Obecním úřadě v Nemoticích.

Počet hráčů
2-4
4 a více

