Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem Tatce

Využití víceúčelového hřiště
1. Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem u fotbalového hřiště v ulici Ke Hřišti
je majetkem obce Tatce, která je jeho provozovatelem.
2. Hřiště bylo vybudováno v roce 2016 za finančního přispění Středočeského kraje ze
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst v rámci projektu „Víceúčelového hřiště
Tatce“ a je určeno pro sportovní a rekreační činnost široké veřejnosti, pro školní výuku
tělesné výchovy a pro tréninkovou činnost TJ Sokol Tatce.
3. Víceúčelové hřiště zahrnuje:
- Sportovní hřiště pro míčové hry
- Běžeckou dráhu 3 x 40 m s doskočištěm do písku
4. Hřiště slouží především k provozování míčových her (nohejbal, volejbal, basketbal,
streetbal, tenis, badminton, malá kopaná apod.). Jiná činnost smí být na hřišti
provozována pouze s výslovným písemným souhlasem provozovatele.

Provoz a správa víceúčelového hřiště
1. Hřiště je v provozu celoročně. Provoz doba je určena takto:
Pondělí – neděle

8 – 20 hodin (během letního času je možné prodloužit provozní
dobu do 22 hodin)

2. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště (v případě jeho nepřítomnosti
pověřený zástupce).
3. Zapůjčení hřiště je možné po předchozí rezervaci, kterou lze provádět:
- osobně na obecním úřadu v Tatcích
- elektronicky přes rezervační systém umístěný na webových stránkách obce
www.tatce.cz – záložka Volný čas – záložka Víceúčelové hřiště
4. Pokud se objednavatel nedostaví v předem dohodnutém termínu a čase na hřiště, po
uplynutí 10 minut od začátku rezervované doby je hřiště k dispozici jinému platícímu
zájemci.
5. Běžecká dráha a doskočiště jsou primárně určeny pro využití ZŠ a MŠ Tatce, její
zapůjčení musí být předem domluveno se správcem.
6. V případě nepříznivého počasí je správce oprávněn částečně nebo úplně zrušit provoz.
7. Poplatky za provoz hřiště jsou vybírány obecním úřadem Tatce, při osobní rezervaci je
možné uhradit poplatek přímo na obecním úřadu, při elektronické rezervaci
preferujeme úhradu na účet obce Tatce 0504325319/0800. Poplatky jsou stanoveny
v ceníku, který je součástí tohoto provozního řádu.
8. V případě vzniku závady nebo škody na sportovním zařízení, povrchu či ochranném
oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci hřiště. Každý uživatel nese
plnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním.
9. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce hřiště nebo zástupce
provozovatele oprávněn vykázat uživatele ze hřiště bez nároku na vrácení poplatku za
zapůjčení hřiště.

Povinnosti uživatelů hřiště
1. Uživatelé jsou povinni:
- využívat hřiště pouze ke sportovním účelům
- používat obuv určenou na tento povrch (sálová obuv, turf, obuv)
- dbát ochrany sportoviště a jakékoliv poškození hlásit správci hřiště

-

chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
v případě, že se stanou svědky ničení areálu nahlásit toto správci hřiště popř. Policii
ČR na telefonním čísle 158
dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany
dodržovat zákaz vstupu psů a jiných zvířat do areálu

2. Na hřišti platí přísný zákaz:
- odhazování odpadků (u vstupu na hřiště je umístěn odpadkový koš k tomu určený)
- vstup na hřiště v nevhodné obuvi (na umělý povrch se nesmí vstupovat
v kopačkách nebo v tretrách)
- jízdy na kole, kolečkových bruslích nebo skateboardu
- vstup dětem mladším 10 let bez doprovodu osoby starší 18 let
- kouření v areálu
- konzumace alkoholických nápojů, omamných látek, drog
- vstupu podnapilým osobám
- vstupu zvířat
- ohrožování zdraví jiných uživatelů
- používání hřiště bez předchozího souhlasu provozovatele

Povinnosti správce hřiště
Správce hřiště je povinen:
-

vést evidenci návštěvnosti hřiště
průběžně kontrolovat, zda při sportu nedošlo k poškození hřiště
nedodržování provozního řádu hlásit neprodleně starostce obce, případná
poškození a vandalství přímo Policii ČR

Ostatní pokyny a informace
1. Veškerá sportovní činnost uživatele je na jeho vlastní nebezpečí
2. Správce ani provozovatel neručí za ztrátu případně poškození osobních věcí uživatelů
hřiště
3. Správce ani provozovatel nenesou odpovědnost za úrazy vzniklé na hřišti
4. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování, svévolném ničení a
poškozování budou uživatelé vykázáni ze hřiště a po uživatelích bude požadována
náhrada způsobené škody.
5. Celý areál hřiště je monitorován kamerami.
6. Seznámení s tímto řádem je povinností všech uživatelů hřiště, organizátorů
sportovních akcí, trenérů a pedagogického dozoru.

Účinnost provozního řádu
1. Provozní řád schválila starostka obce dne 31.10.2016
2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 1.11.2016

Víceúčelové hřiště Tatce s umělým povrchem bylo vybudováno v roce 2016
firmou Tost.cz, s.r.o. za finančního přispění Středočeského kraje z Fondu
rozvoje obcí a měst.

