Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, okr. Litoměřice

Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště
Želechovice
1. Provozovatelem multifunkčního sportovního hřiště Želechovice (dále jen hřiště) je obec
Čížkovice.
2. Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových
kategorií z řad občanů Želechovic a Čížkovic, zejména pro hraní volejbalu, házené,
malé kopané, nohejbalu a tenisu.
3. Provozní doba hřiště je od 1.dubna do 31.října (o změně termínu rozhoduje rada obce)
 Po – Pá 09:00 – 21:00
 So – Ne 09:00 – 21:00
 V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je správce nebo provozovatel
oprávněn částečně nebo zcela zrušit provoz
4. Hřiště je možné si předem rezervovat u správce hřiště na tel. čísle 608 238 309 v době:
 Školního roku od 09:00 do 12:00 a od 18:00 do 21:00 ve všední den, od 18:00
do 21:00 o víkend
 Školních prázdnin od 18:00 do 21:00 ve všední den a o víkend
 V odůvodněných případech lze rezervovat mimo vyhrazené termíny (např.
turnaje pořádané pro občany, akce pořádané osadním výborem apod.)
 Při kolizi v rezervaci mají přednost spolky působící v obci, pak ostatní veřejnost.
5. Návštěvníci starší 18 let si mohou u správce vypůjčit sportovní potřeby (dle seznamu).
6. Při pobytu dětí mladších 10 let na hřišti se vyžaduje trvalý dozor rodičů nebo osoby
starší 18 let.
7. Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody a ve vyhrazenou provozní dobu.
Přelézání plotu a zamčené brány je zakázáno.
8. Vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost
za škody na odložených věcech a zároveň nenese odpovědnost za případné úrazy
vzniklé při užívání hřiště.
9. V prostoru hřiště je zakázáno:
 Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, omamné či psychotropní látky,
 Úmyslně poškozovat nebo znečišťovat hřiště a jeho vybavení,
 Používat nevhodnou nebo znečištěnou obuv (tretry, kopačky, podpatky,
sportovní obuv s černou podrážko apod.),
 Provádět jakékoli úpravy a zásahy do vybavení sportoviště (případně jen se
souhlasem provozovatele),
1








Lézt na oplocení, tahat nebo se věšet za ochranné sítě a branky,
Vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
Vstup se psy nebo jinými zvířaty,
Vjezd motorových vozidel,
Jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod.,
Vstupovat na hřiště s jídlem, slazenými nápoji, žvýkačkami. Povolena je
konzumace neslazených nápojů,
 Vstupovat s otevřeným ohněm a s předměty ohrožujícími zdraví (ostré
předměty, zbraně, pyrotechnika apod.).
10. Návštěvníci hřiště jsou povinni:
 Dodržovat tento provozní řád,
 Chovat se ukázněně, neohrožovat zdraví své i ostatních návštěvníků,
 Používat vhodnou sportovní obuv,
 Udržovat čistotu a pořádek,
 Při odchodu hřiště uvést do původního stavu (uklidit a vrátit vypůjčené sportovní
potřeby),
 V případě jakékoliv závady na sportovním vybavení hřiště nebo v jeho okolí je
návštěvník povinen tuto závadu bezprostředně nahlásit správci hřiště nebo na
Obecní úřad Čížkovice.
Porušení provozního řádu je důvodem pro vykázání z areálu hřiště.
Kontakty:







Správce
Obce Čížkovice
Obecní policie
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor
Zdravotnická záchranná služba

608 238 309
416 715 130
602 150 938
158
150
155

Příloha: seznam sportovních potřeb
Schváleno radou obce Čížkovice dne 27.3.2019

Mgr. Andrea Skružná
místostarostka obce
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