PROVOZNÍ ŘÁD
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Provozní řád multifukčního hřiště (dále jen MFH) upravuje režim využívání MFH pro sportovní aktivity a
míčové hry (tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, minikopaná, házená, aj.).
1.2. Před vstupem do objektu MFH je každá osoba povinna seznámit se s pravidly provozního řádu MFH a po
vstupu dodržovat příslušná ustanovení provozního řádu. Na pozdější podmínky a reklamace vzhledem
k ustanovení provozního řádu nebude brán zřetel a budou považovány za bezpředmětné.
1.3. Areál MFH je střežen kamerami.
1.4. Vstupné pro komerční využití je 150kč/hod, který bude jako sponzorský dar. Pro ostatní využití je vstupné
dobrovolné.
1.5. Zákaz kopírování klíčů, v případě porušení tohoto příkazu platí dotčené sobě zákaz dalších vstupů na MFH pod
pokutou a úhradou nových klíčů a zámků.
1.6. Sítě a jiné sportovní potřeby a potřeby pro údržbu hřiště jsou uskladněny ve skladě MFH.

2. PROVOZNÍ DOBA
2.1. Provozní doba využití MFH je celoročně pondělí až neděle.
2.2. Denní provozní doba MFH: duben-říjen 8:00-21:00 hod, listopad-březen: 9:00-20:00hod
2.3. Provozní doba může být upravena po dohodě s provozovatelem z důvodu předem domluvených sportovních
akcí jako například turnajů apod. V zimním období, případně za znatelně nepříznivých klimatických podmínek,
kdy by mohlo dojít používáním MFH k poškození povrchu a zařízení zejména vzhledem k technickému stavu
hřiště a okolí, je oprávněn provozovatel MFH částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen
tuto skutečnost předem oznamovat.

3. REZERVACE A OBSAZENOST MFH
3.1. MFH si lze rezervovat prostřednictvím informačního systému on-line na stránkách obce
(www.hranicnepetrovice.cz/rezervace-hriste).
3.2. MFH si lze rezervovat na OÚ v úředních dnech, v tomto případě se upřednostňují všechny on-line rezervace
před přímou objednávkou.
3.3. Klíče je možné si zapůjčit v úředních dnech na OÚ.
3.4. Pokud není hřiště obsazeno, je možné ho obsadit tím, kdo dřív přijde. Není – li na další hrací hodinu hřiště
objednáno, mohou hráči pokračovat.
3.5. Pokud není hřiště obsazeno a je na stejnou hrací dobu více zájemců, mají přednost hráči s trvalým pobytem
v obci Hraničné Petrovice před ostatními zájemci.
3.6. Vlastník může MFH zapůjčit cizímu subjektu např. Za účelem pořádání turnajů apod.
3.7. Hrací doba se počítá 60 min. A je počítána vždy od celé do celé hodiny. Součástí hrací doby je i příprava hřiště
pro hru, případně úklid hřiště po hře.

4. VSTUP DO OBJEKTU MFH
4.1. Do objektu se vstupuje brankou.
4.2. Dětem mladším 9 let je vstup na MFH povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

5. PRAVIDLA OCHRANY BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ OSOB A MAJETKU
5.1. Každá osoba pohybující se na hřišti je povinna poslechnout všech pokynů provozovatele MFH.
5.2. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí.
5.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné úrazy vzniklé v prostoru MFH, a to i v případě použití
poškozeného zařízení sportoviště
5.4. Závady na zařízení MFH je nutno po ukončení hry nahlásit provozovateli MFH
5.5. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno
5.6. Do prostoru MFH se zakazuje vstupovat v nevhodné obuvi (zejména kopačkách, tretrách, s botami na
podpatku, v in-line bruslích apod.), vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek,
vodit na hřiště jakákoliv zvířata.
5.7. Do prostoru hřiště se zakazuje přinášet střelné zbraně, výbušniny zábavnou pyrotechniku, jedovaté látky,
chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost hráčů a diváků.
5.8. Před odchodem z MFH je každý povinen vykartáčovat hřiště.
5.9. V prostoru MFH je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, konzumovat alkoholické nápoje,
manipulovat s ostrými předměty, jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, odhazovat odpadky mimo vyhrazený
prostor, konzumovat jídlo, odhazovat žvýkačky, přemísťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo prostor MFH
s výjimkou prostoru pro tento materiál určený.
5.10. Každý uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví ani bezpečnost jiných diváků a hráčů a ani nijak
omezovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
6.1. Při nedodržení jakéhokoliv ustanovení tohoto provozního řádu je provozovatel sportovního areálu oprávněn
vykázat z prostoru MFH hráče nebo diváka a to i v případě, že nedbá jeho pokynů. Při neuposlechnutí těchto
pokynů bude provozovatel nucen o celém incidentu informovat policii ČR.
6.2. Vlastník MFH si vyhrazuje právo jakékoliv změny nebo doplnění tohoto provozního řádu, které by závažným
způsobem přispělo k ochraně majetku MFH.
6.3. Tento provozní řád v tomto znění nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení.
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