PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
1 Využívání hřiště
Zřizovatelem a provozovatelem víceúčelového hřiště (VH) je Penzion Ječmínek – Rolnická
společnost s r.o.
VH je určeno k aktivnímu odpočinku hostů penzionu i široké veřejnosti, zejména k míčovým
hrám (košíková, volejbal, nohejbal, florbal, tenis, malá kopaná, házená…)
Uživatel VH může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu
a po dohodě se správcem VH
Uživatel VH je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh
sportu. Po celou dobu dbá uživatel bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku

2 Provoz a správa hřiště
Hrací sezóna je celý rok v závislosti na počasí a rozhodnutí správce VH, který odpovídá za
plynulý provoz

Provozní doba: 8:00 – 21:00 (dle ročního období s osvětlením nebo bez něj)
Rezervace je možná osobně přímo na recepci nebo na tel. čísle 733106280
v pracovní dny 8:00 – 15:00
Poplatek za využívání hřiště pro veřejnost:
150Kč/hodina bez osvětlení
250Kč/hodina s osvětlení
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (sníh, déšť, silný vítr, apod.) je správce
oprávněn omezit nebo zcela zrušit provoz na VH
Každý neoprávněný vstup na sportoviště může být řešen jako přestupek

3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
V prostoru VH je zakázáno jakékoliv znečišťování a poškozování plochy
V této souvislosti zde platí :
Zákaz kouření a manipulace s ohněm
Zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
Zákaz vstupu v nevhodné obuvi
Zákaz vstupu se zvířaty
Zákaz manipulace s ostrými předměty
Zákaz vstupu dětem do 10ti let bez doprovodu rodičů nebo trenéra
Zákaz přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
Zákaz konzumace alkoholických nápojů
Zákaz vstupu podnapilým osobám
Pro všechny uživatele platí povinnost seznámit se a dodržovat tento provozní řád

Uživatel VH nesmí svým chováním ohrožovat zdraví ostatních uživatelů, ani jinak omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí
V případě poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci u správce VH (na recepci) –
správce vede veškeré záznamy o ošetřeních
Na viditelném místě jsou umístěna tel. čísla tísňového volání (na recepci)
Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na vlastní nebezpečí
Provozovatel nenese odpovědnost za odložené věci

4 Nedodržování ustanovení provozního řádu
Nedodržuje-li uživatel VH tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, je povinen to okamžitě ohlásit správci a úmyslné škody
uhradit dle dohody se správcem VH

Tento provozní řád nabývá platnosti 1.7.2018

Marta Miková
správce penzionu

V Červené Vodě dne 1. 7. 2018

