OBEC PLAVY

1. Obecná ustanovení
1.1.
Vlastníkem a správcem hřiště /dále jen hřiště/ je Obec Plavy.
1.2.
Hřiště je veřejně přístupné, je určeno k provozování beach volejbalu širokou veřejností všech věkových
skupin a jeho užívání je bezplatné.
1.3.
Součástí hřiště je síť a polypropylenové lajny. Hráči si nosí vlastní míč.
1.4.
Rezervace na tel. 775 238 246. Přednost mají hráči s rezervací. Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci,
na kurt ke hře ve stanovenou dobu, je kurt po uplynutí 15 minut považován za volný pro další zájemce.
1.5.
Hřiště slouží výlučně ke sportovním účelům – beach volejbalu.
1.6.
Všechny osoby, které vstoupí na hřiště, jsou povinny se řídit tímto provozním řádem.
1.7.
V případě zjištění poškození a závad na zařízení hřiště je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně
oznámit správci hřiště. Užívání poškozeného zařízení je zakázáno.
1.8.
Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí.
1.9.
Vlastník ani správce nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při užívání hřiště v rozporu
s provozním řádem a za poškození či ztrátu odložených věcí.
1.10.
Po prvním spadu sněhu se hřiště na zimní období z bezpečnostních důvodů uzavírá.
2. Na hřišti je zakázáno :
2.1. kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné látky;
2.2. poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení;
2.3. ohrožovat svým neukázněným chováním sebe a ostatní návštěvníky sportovního areálu /dětské hřiště,
beach volejbal, hřiště s umělým povrchem, školní hřiště/; obtěžovat ostatní návštěvníky a nejbližší okolí
nadměrným hlukem a vulgárním chováním.
3. Do prostoru hřiště je zakázáno :
3.1. vstupovat
 mimo vyhrazenou provozní dobu;
 osobám v podnapilém stavu a pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek;
 se zvířaty /z hygienických důvodů/;
3.2. vjíždět na motorkách, kolech pro dospělé, kolečkových bruslích a skateboardech.
4. Bezpečnost, hygiena, čistota a údržba
4.1. Vybavení hřiště je v souladu s ČSN EN 1176-7 – zařízení dětských hřišť. Oplocení a ostatní mobiliář splňuje
bezpečnostní požadavky na tento druh prostoru.
4.2. Za využívání herních prvků, pohyb na hřišti a případné újmy na zdraví a majetku osob nenese správce
zodpovědnost.
5. Sankce
5.1. Za úmyslné poškození zařízení hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu
nese plnou odpovědnost zákonný zástupce dítěte.
5.2. Osoby, které se budou chovat nevhodně nebo v rozporu s provozním řádem, budou ze hřiště vykázány.
5.3. Nerespektování zákazů vztahujících se k provozu hřiště bude trestáno v souladu s platnými právními
předpisy.
6. Důležitá telefonní čísla
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483 398 181, 721 301 615
483 398 124, 775 238 246
974 480 200

správce p. Balatka
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K zajištění bezpečnosti přispějete i tím, že chování občanů v rozporu s návštěvním řádem obratem nahlásíte
správci nebo na Policii ČR.
Věra Mužíčková, v.r.
starostka obce

