Provozní řád sportovního hříště
- provozní řád tenisového kurtu Horka I
Čl. I
Využívání hřiště
1. Provozovatelem a majitelem je obec Horka I a schválení provozu tohoto hřiště podléhá
obecnímu zastupitelstvu.
2. Sportovní hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost
všech věkových skupin a to zejména k míčovým hrám (tenis, softtenis, badminton,
vybíjená,…, apod.).
3. Uživatelem sportovního hřiště může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky
provozního řádu.
Čl. II
Uživatelé hřiště
1. Uživatelé jsou povinni využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům, dbát ochrany
sportoviště, dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany, zasáhnout
v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to provozovateli sportovního hřiště
popř. policii ČR na tel č. 158.
2. Uživatelé vstupují na sportovní hřiště pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
3. Uživatelé jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.
Čl. III
Provoz a správa hřiště
Zástupce provozovatele a majitele : Miroslav Doležal – starosta obce, tel. : 602 204 397
1. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení, oplocení nebo
v jeho bezprostředním okolí je uživatel hřiště povinen tuto závadu nahlásit provozovateli
sportovního hřiště. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným
užíváním.

2. Provozovatel sportovního hřiště neodpovídá za škody na odložených věcech a prostorách
sportovního hřiště. Předměty zde nalezené je nálezce povinen odevzdat provozovateli
sportovního hřiště.
3. V celém sportovním areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy
hřiště a ostatních ploch.
V této souvislosti zde platí


zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky s hroty, tretry, boty s podpatkem.
Obuv nesmí narušovat povrch nevhodným dezénem podrážky,



zákaz vstupu se zvířaty,



zákaz manipulace s ostrými předměty,



zákaz vstupu dětem do 6 let bez doprovodu rodičů,



zákaz kouření a zákaz konzumace alkoholických nápojů, omamných látek nebo drog
v areálu hřiště,



zákaz vstupu podnapilým osobám,



zákaz obtěžování nejbližšího okolí nadměrným hlukem, vulgarismy, nebo jiným
způsobem,



zákaz zanechávání jakýchkoliv odpadků. Ty je nutno odnést do sběrných nádob na
komunální odpad.

4. Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na hřiště se dostatečně seznámí s tímto
provozním řádem.
5. Povinnosti provozovatele sportovního hřiště :


kontrolovat, zda-li při sportu nedošlo k poškození sportoviště či jeho zázemí,
Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, může mu být zakázán další pobyt na hřišti.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití
v souvislosti s provozem hřiště je povinen každý uživatel nahlásit provozovateli sportovního
hřiště.

Čl. V
Účinnost provozního řádu
1. Tento provozní řád schválilo Zastupitelstvo obce Horka I na svém zasedání dne 30.08.2018.
2. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 01.09.2018.

