PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ
Majitel a provozovatel: Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,
IČO: 002 40 281, tel: 281 960 216, e-mail: urad@praha-klanovice.cz.

A.

Úvodní ustanovení

1.

Provozní řád víceúčelového sportoviště (dále jen „sportoviště“) upravuje režim využívání hřiště
pro sportovní aktivity: basketbal, volejbal, nohejbal, malý fotbal, vybíjená, florbal, badminton, líný tenis,
stolní tenis a jim podobné.
2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele sportoviště.
3. Osobám mladším 15 let je užívání sportoviště povoleno jen v doprovodu dospělé osoby.
4. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele.
5. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
6. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
7. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů sportoviště i za případné škody a nesrovnalosti, které
vzniknou používáním sportoviště v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá uživatel.
8. Každý uživatel sportoviště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení
sportoviště.
9. Provozovatel sportoviště nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví
vzniklé při sportovní činnosti.
10. Z důvodu ochrany majetku MČ je celý areál víceúčelového sportoviště monitorován kamerovým
systémem. Návštěvník a uživatel sportoviště svým vstupem do areálu bere tuto skutečnost
na vědomí. Správce zpracování záznamu je ÚMČ Praha-Klánovice. Podrobnější informace o kamerovém
systému je možné získat na ÚMČ Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14, Praha- Klánovice,
tel.:281 960 216, e-mail: urad@praha-klanovice.cz nebo na www:praha-klanovice.cz.

B. Vstup do areálu víceúčelového sportoviště, pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob
a ochrany majetku
1.
2.
3.
4.

Do objektu se vstupuje hlavní bránou s vrátky.
Klíči od objektu disponuje správce nebo osoba jím pověřená. Tyto osoby odpovídají za uzamčení objektu
hřiště v době jeho nevyužívání.
Na sportovišti je položen povrch z umělé trávy s křemičitým vsypem, proto je zde vstup pouze po přezutí
do čisté, vhodné sportovní obuvi.
V celém areálu sportoviště je přísně zakázáno:
 jezdit na motocyklu, kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu nebo podobnými
předměty, které by mohly povrch sportoviště poškodit;
 manipulovat s ostrými předměty;
 vodit na sportoviště jakákoli zvířata;
 vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, v botách na špičatém podpatku nebo
ve znečištěné obuvi blátem, štěrkem, atd.), doporučena je sálová obuv, případně speciální obuv
na umělou trávu;
 vstupovat na sportoviště při dešti, velkém větru, sněhu a náledí;
 kouřit;
 konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky;
 jíst jídla všeho druhu, přinášet nápoje ve skleněných obalech;
 manipulovat s otevřeným ohněm;
 znečišťovat povrch odhazováním žvýkačky na umělý povrch;
 manipulovat s konstrukcemi na košíkovou, brankami a držáky na stojany, zavěšovat se na ploty,
ochranné sítě, koše a brankové sítě, přelézat plot;
 přinášet do areálu střelné a jiné zbraně, výbušniny a jinou pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie
a jiné látky a předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat;
 vnášet do areálu kameny, dřevo, větve a jiné podobné předměty;
 provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání sportoviště a klid obyvatel bydlících
v nejbližším okolí.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

C.

Míče a jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové florbalové.
Závady zjištěné na sportovištích a sportovním nářadí je nutné ihned hlásit provozovateli sportoviště.
Poškození sportoviště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče (pokud bude mít uživatel k dispozici), bude
hradit uživatel v plné výši (tzn. výměnu zámku FAB s novým klíčem).
Uživatelé vstupují do areálu sportoviště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost a věcí rodičů nebo
doprovodu nezletilých dětí je poučit je o možných nebezpečích.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností
nebo nedodržováním provozního řádu, nenese odpovědnost za ztrátu odložených věcí.
Každý uživatel sportoviště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných ani jinak omezovat nebo
obtěžovat okolí sportoviště.
Na sportoviště je zákaz vstupu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek a které by mohly svým jednáním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu.
Na sportoviště je zákaz vstupu osobám, které mají příznaky nakažlivé infekční nemoci, zejména zvýšenou
teplotu a kašel.
Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu a uklidit odpadky do koše.
Porušování uvedených pravidel může být důvodem k vykázání z areálu sportoviště.
Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení tohoto provozního řádu, může mít
za následek odepření dalšího vstupu či pronájmu konkrétní osobě nebo skupině osob.

Provozní doba areálu víceúčelového sportoviště
1. Doba využití areálu pro veřejnost (vyjma předem objednaných akcí) se stanovuje následovně:
Pondělí:
9:00 – 20:00 hod
Úterý:
9:00 – 18:00 hod (od 18:00 hod FK nohejbal)
Středa:
9:00 – 20:00 hod
Čtvrtek:
9:00 – 18:00 hod (od 18:00 hod FK nohejbal)
Pátek:
9:00 – 20:00 hod
Sobota, neděle, svátky,
školní prázdniny: 9:00 – 20:00 hod
2. Provozní doba může být po posouzení provozovatelem zkrácena/prodloužena dle světelných a
klimatických podmínek a dle objednaných akcí, které budou oznámeny v informační vitríně u vstupu
do areálu.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých povětrnostních podmínkách, případně z
jiných závažných důvodů.
V Praze-Klánovicích dne 29. 4. 2020

Na vybudování VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ
přispělo hl. město Praha z grantu mimořádné podpory oblasti
sportu a tělovýchovy.

