Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště
Obec Vrančice
Vážení návštěvníci,
toto víceúčelové sportovní hřiště bylo vybudováno Obcí Vrančice nemalými
finančními prostředky a má sloužit pro sportovní a rekreační činnost široké
veřejnosti, zejména k provozování míčových her (nohejbal, volejbal,
minikopaná, tenis, apod.). Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze se
souhlasem provozovatele. Prosíme Vás proto o dodržování tohoto provozního
řádu.
Provoz a správa víceúčelového hřiště
1. Hřiště je v provozu celoročně při příznivém počasí. Provozní doba je určena
takto: pondělí –pátek 9- 20 hod., sobota, neděle, svátky 9 - 21 hod.
2. Za plynulý provoz hřiště zodpovídá správce hřiště (v případě jeho
nepřítomnosti jiný pověřený zástupce).
3. Rezervace na využití přijímá správce hřiště a lze je provádět:
- na pondělí až pátek od 8:00 do 19:00 hod. telefonicky na čísle 723238125
- a na sobotu, neděli a svátky od 9:00 do 12:00 hod. telefonicky na číslech
723238125
4. Pokud se objednavatel nedostaví v předem dohodnutém termínu na hřiště, po
uplynutí 15 minut od začátku rezervované doby je hřiště volně k dispozici
veřejnosti či jinému platícímu zájemci.
5. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek je správce
oprávněn částečně, případně zcela zrušit provoz, aniž by tuto skutečnost
musel oznamovat objednavateli.
6. Vybíráním poplatků za provoz hřiště je pověřen správce hřiště (případně jiný
zástupce provozovatele) dle ceníku pronájmu, který je nedílnou součástí
tohoto provozního řádu a je zveřejněn na stránkách obce www.vrancice.cz.
7. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení,
povrchu či ochranném oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit
správci. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé
nesprávným užíváním.
8. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce hřiště (případně
zástupce provozovatele) oprávněn vykázat uživatele ze hřiště bez nároku na
náhradu nevyužitého času pronájmu.
Povinnosti uživatelů
1. Uživatelé jsou povinni:
- využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům
- dbát ochrany sportoviště a jakékoli poškození ihned hlásit
- chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
- dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany

- zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to správci
hřiště popř. Policii ČR na tel č. 158.
2. Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a
sportovní zařízení (sítě, sloupky, branky, oplocení apod.).
3. Dále platí přísný zákaz:
- odhazování odpadků mimo nádoby k tomuto účelu určené
- vstup na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (tretry, kopačky ap.)
- vstup dětem mladším 10-ti let bez doprovodu osoby starší 18-ti let
- kouření v celém areálu hřiště
- konzumace alkoholických nápojů, omamných látek či drog
- vstupu podnapilým osobám
- vstupu psů a jiných zvířat do areálu
- svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo
obtěžovat nejbližší okolí např. nadměrným hlukem.
- jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
- pořádání jakýchkoli akcí v areálu bez předchozího souhlasu obce
4. Po skončení činnosti je uživatel povinen areál v pořádku uzamknout a předat
klíče správci, pokud správce neurčí jinak.
Povinnosti správce hřiště
1. Správce hřiště je povinen:
- vést evidenci návštěvnosti hřiště,
- platícím sportovcům umožnit využití zázemí hřiště,
- kontrolovat, zda-li při sportu nedošlo k poškození sportoviště či jeho zázemí,
- nedodržování provozního řádu hlásit neprodleně starostovi nebo Policii ČR na
tel č. 158
Ostatní
1. Veškerá činnost uživatele hřiště je pouze na jeho vlastní nebezpečí.
2. Správce ani provozovatel neručí za ztrátu příp. poškození osobních věcí
uživatelů hřiště.
3. Správce ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na
sportovišti.
4. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při
svévolném ničení a poškozování sportovního zařízení budou uživatelé
vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Po uživatelích
pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
5. Seznámení s tímto řádem je povinností všech organizátorů, skupiny cvičenců
(sportovců). Ostatní zájemci se musí seznámit s provozním řádem před
užíváním sportovních ploch.
6. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze
sportoviště vykázat.

Porušení tohoto provozního řádu víceúčelového hřiště se postihuje podle
obecných předpisů v rámci přestupkového řízení.
Správce hřiště: Obec Vrančice – Vrančice 14, 262 31, telefon 725021794,
723238125
Děkujeme všem, kteří tento provozní řád dodržují !
Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR
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Starosta obec Vrančice
Jiří Sláma

