Provozní řád
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o.
Vlastníkem a zřizovatelem multifunkčního hřiště je město Pelhřimov.
Provozovatelem multifunkčního hřiště je Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o.
I. Obecná ustanovení
1.

Provozní řád multifunkčního hřiště (dále jen MFH) upravuje režim využívání tohoto
hřiště pro sportovní aktivity.

2.

Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele MFH.

3.

Každý uživatel MFH je povinen se před započetím sportovní činnosti seznámit
s tímto provozním řádem.

4.

Osobám mladším 15 let je využívání MFH povoleno pouze pod trvalým dozorem osoby
starší 18 let.

5.

Provoz na hřišti organizuje správce, který je ustanoven provozovatelem. V době jeho
nepřítomnosti jím určená osoba.

6.

Uživatelé MFH jsou povinni dodržet dohodnutý druh sportu, přidělenou sportovní
plochu a sjednanou dobu využití MFH.

7.

Pokud uživatel MFH svým jednáním ohrožuje ostatní uživatele MFH či jeho jednání
směřuje k poškození zařízení MFH, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Při
neuposlechnutí příkazu správce je správce oprávněn vyžádat asistenci policie.

8.

Každý uživatel nese odpovědnost za škody, které způsobil, byť z nedbalosti či
neznalosti na zařízení MFH, popřípadě i za škody způsobené užíváním příslušenství
MFH.

9.

Vstup na hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí. Provozovatel MFH a ani jeho
vlastník nenesou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé na zdraví při využívání MFH.

10. Provozovatel MFH a ani jeho vlastník nenesou žádnou zodpovědnost za škody na
vnesených či odložených věcech.
11. Z důvodu ochrany majetku města a zamezení projevům vandalismu je hřiště
monitorováno kamerovým systémem se záznamovým zařízením.
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II. Provoz MFH
1.

Provozní doba MFH je stanovena takto:
duben – říjen

8:00 – 21:00 hodin

Hodiny pro veřejnost zdarma, bez možnosti rezervace:
středa – pátek

16:00 – 18:00 hodin

sobota

13:00 – 19:00 hodin

neděle

9:00 – 11:00 hodin
13:00 – 19:00 hodin

listopad – březen

uzavřeno

2.

Provozní dobu dle bodu 1. je možné upravovat zejména v souvislosti s pořádáním
větších akcí, turnajů, apod. a také na základě individuální dohody.

3.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (teplota, srážky) je provozovatel
oprávněn částečně omezit nebo zcela uzavřít provoz hřiště.

4.

Minimální délka hrací doby je 1 hodina. Celková délka hrací doby je složena
z minimální hrací doby 1 hodina a dalšího počtu 1/2 hodin hrací doby.

5.

Pronájem MFH lze objednat:
telefonicky – 565 552 888
emailem – markova@zsospe.cz
na www.zsospe.cz - rezervační systém

6.

Pro akceptování rezervace je objednavatel povinen vždy sdělit své jméno, příjmení a
telefonní číslo.

7.

Nebude – li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10 minut po uplynutí
začátku objednané hrací doby, může správce MFH obsadit rezervovaný prostor
dalším zájemcem.

8.

Pokud se na MFH konají organizované turnaje či soutěže, mají v rezervaci přednost
před individuálními akcemi.

9.

Cena pronájmů MFH se řídí platným ceníkem, který bude od 26. března 2018
zveřejněn na webových stránkách školy (www.zsospe.cz).

10. Úhrada za využívání MFH musí být vždy provedena před započetím sportovní
činnosti, pokud není mezi správcem MFH a nájemcem dohodu stanoven jiný postup.
V případě nevyčerpání stanovené hrací doby se zaplacené finanční prostředky za
tuto hrací dobu objednavateli nevrací.
2

Provozní řád
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o.
III. Povinnosti uživatelů MFH
1.

Dodržovat provozní řád MFH.

2.

Respektovat pokyny správce hřiště.

3. Užívat hřiště pouze k dohodnuté sportovní činnosti.
4.

Vstupovat na hřiště pouze z Dolnokubínské ulice (vstupní brankou pro pěší).

5.

Vstupovat pouze v čisté sportovní, sálové obuvi (tretry povoleny pouze na běžeckém
oválu).

6.

Udržovat pořádek a čistotu.

7.

Upozornit správce na přítomnost ostrých a hrubých částic na ploše MFH.

8.

Dodržovat všechna obecně platná bezpečnostní opatření.

9.

Chovat se tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní uživatele MFH.

10. Využívat k odkládání odpadků určené nádoby.
11. Při převzetí sportoviště zkontrolovat jeho stav a případné zjištěné škody ihned
oznámit správci hřiště.
IV. Je zakázáno
1.

Vstupovat na MFH v nevhodné obuvi (boty s podpatkem, kopačky – boty se špunty,
znečištěná obuv, apod.).

2.

Odhazovat žvýkačky na umělý povrch MFH.

3.

Vstupovat na MFH s jízdním kolem, koloběžkou, skateboardem, kolečkovými
bruslemi a podobnými předměty, které by mohly povrch hřiště poškodit.

4.

Vstupovat na MFH podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných
a psychotropních látek.

5.

Vstupovat na MFH se zvířaty.

6.

Vstupovat na MFH mimo vyhrazenou provozní dobu.

7.

Zavěšovat se nebo lézt na konstrukci oplocení.

8.

Přemisťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa.

9.

Kouřit a používat otevřeného ohně, manipulovat s pyrotechnikou.

10. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení.
11. Konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu.
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150
155
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V. Důležitá telefonní čísla:
Hasičský záchranný sbor
Zdravotnická záchranná služba
Policie ČR
Jednotné evropské číslo tísňového volání

Mgr. Vladimíra
Madronová
___________________________________
Digitálně podepsal Mgr. Vladimíra Madronová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70876096, o=Základní škola
Pelhřimov,Osvobození 1881,příspěvková organizace [IČ
70876096], ou=125, cn=Mgr. Vladimíra Madronová,
sn=Madronová, givenName=Vladimíra,
serialNumber=P228741, title=ředitelka školy
Datum: 2018.04.10 08:38:48 +02'00'

Mgr. Vladimíra Madronová
ředitelka školy
ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o.
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