PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ
OBCE CHYŠNÁ
Majitel a provozovatel:
Obec Chyšná, Chyšná 33, 395 01 Pacov
tel.: 603531889, 608966060 e-mail: obec.chysna@cmail.cz IČO: 00583448
Provozní řád upravuje pravidla užívání obecního víceúčelového sportoviště.
K dispozici jsou tři hrací plochy, vodní nádrž a drobné hrací prvky.
Hřiště č.1 : tenis, nohejbal, basketbal, pozemní hokej, malá kopaná.
Hřiště č.2 : beachvolejbal.
Hřiště č.3 : kopaná, frisbee, kroket, atd.
Vodní nádrž: koupání dle vlastního uvážení, nádrž není hygienicky sledovaná.
Drobné hrací prvky: houpačka, trampolína, hrazda atd.
-Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí.
-Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz.
-Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí uživatelů a
návštěvníků.
Provozní podmínky:
Provozní doba: uměle osvětlená hřiště od 6.00 hod. do 22.00 hod., ostatní od svítání do setmění.
Sportoviště je určeno uživatelům k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech
věkových skupin.
Uživatelem se rozumí jednotlivec nebo skupina osob.
Uživatel sportoviště je povinen po celou dobu užívání dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o
ochraně majetku.
Za děti zodpovídají rodiče, nebo jiní pověření uživatelé.
Všichni návštěvníci a uživatelé sportoviště dbají zásad slušného chování a udržují v areálu pořádek.
Chovají se tak aby neohrozili zdraví své, ani ostatních uživatelů.
Uživatelé dodržují nosnost trampolíny, která je 150 kg. !!!
Osvětlení sportoviště musí být užíváno v souladu s bezpečnostními předpisy a účelně.
Způsobenou škodu je uživatel povinen neprodleně oznámit provozovateli na výše uvedené tel.číslo,
nebo osobně na obci. Každý uživatel nahradí případné škody, které způsobí.
Vítáni jsou všichni uživatelé, kteří dodržují pravidla slušného chování
Dále je zakázáno:
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
- odhazování žvýkaček na zpevněný povrch a do písku.
- vstup mimo vyhrazenou provozní dobu.
- manipulace s ostrými předměty, zejména na trampolíně.
- přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa.
- volný pohyb a koupání psů.
Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportovního areálu nebo vykázat z areálu
všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných
uživatelů či návštěvníků víceúčelového sportoviště nebo poškozují majetek a zařízení sportovního
areálu. Případně přivolat policii ČR.
Žádáme slušné uživatele areálu, aby případné uživatele, kteří se chovají jako "HOVADA" a nejsou
si toho vědomi, na tuto skutečnost upozornili !!!
Důležitá telefonní čísla:Policie ČR:158, Záchranná služba:155, Hasičský záchranný sbor:150,
Tísňové volání:112.

