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PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ

Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů
a návštěvníků areálu hřiště. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a
bezpodmínečně jej dodržovat.
Za újmu na zdraví nebo majetku uživatelů a návštěvníků, vzniklou při sportovní a jiné
činnosti, provozovatel neodpovídá.
Návštěvník je povinen užívat zařízení a plochy areálu pouze k účelu, k němuž jsou
určeny a uhradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny
provozovateli areálu.
Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je
povinen si všechny donesené věci odnést. Provozovatel neručí za odložené věci a peníze.

Čl. 1
VSTUP DO AREÁLU

1. Zařízení slouží výhradně ke sportovnímu využití.
2. Vstup uživatelům a návštěvníkům je možný pouze dle stanovené provozní doby a pouze po

dohodě se správcem areálu hřiště.
3. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu a zamčené brány je

zakázáno.
4. Uživatelé jsou povinní udržovat pořádek v celém areálu, odpadky odhazovat do

odpadkových košů. Po ukončení hrací doby předat hřiště uklizené a v nepoškozeném stavu.
5. V areálu je přísně zakázáno:

- zdržovat se v areálu mimo provozní dobu a bez vědomí správce hřiště
- kouření a vstup s otevřeným ohněm či předměty, ohrožující bezpečnost

uživatelů a návštěvníků (pyrotechnické předměty, chemické látky apod.)
- požívat alkoholické nápoje včetně piva a jiných omamných látek
- vstupovat na povrch hřiště v znečištěné obuvi
- vhazovat jakékoli předměty na hrací plochu
- znečišťovat prostor odpadky, přinášet skleněné láhve a ničit zařízení
- jezdit na kole, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech nebo

motorkách, v zimním období pak i na běžkách
- používat a odhazovat žvýkačky
- vodit psy a jiná zvířata
- věšet se na sítě za brankami, v okolí hřiště a koše na košíkovou
- manipulovat se zařízením hřiště bez vědomí správce objektu
- bez písemného souhlasu pronajímatele využívat hřiště pro komerční účely

Čl. 2
PROVOZNÍ POKYNY

1. Každý uživatel a návštěvník areálu je povinen šetřit jeho zařízení.
2. Všichni uživatelé a návštěvníci areálu jsou povinni respektovat pokyny správce a

pronajímatele areálu.
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3. Při použití hřiště doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti v případě deště – vlhký případně
mokrý povrch klouže.

4. Na hřišti se nesmí provozovat sporty, které by mohly poškodit jeho povrch.
5. Na hřiště se smí vstupovat pouze ve sportovní obuvi, určené pro umělé povrchy, které

nemají špunty a hřeby pro klasické škvárové či antukové hřiště a nezanechávají černé
šmouhy.

6. Každý uživatel se chová slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe
(škola ani správce hřiště neodpovídá za bezpečnost účastníků provozu)

7. Každý uživatel je povinen nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli.
8. V případě porušení tohoto řádu bude návštěvník z areálu vykázán a podle okolností může

být jeho chování předmětem přestupkového řízení, případně šetření policie ČR a Městské
policie.

Čl. 3
VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Provozní doba areálu hřiště je:

květen, červen, září: po- pá 16:00 – 19:00 hod
so – ne14:00 – 19:00 hod

červenec, srpen po – ne15.00 – 20.00

Provozní doba může být s ohledem na počasí upravena provozovatelem.

2. Vstup na hřiště umožní správce hřiště.
Hřiště mohou využívat děti, děti s rodiči a mládež bezplatně jednotlivě i organizovaně.

Děti do 6 let mohou využívat hřiště pouze v doprovodu rodičů

Hřiště lze využít pro:
basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjenou, fotbal, pozemní hokej, badminton, stolní tenis, apod.
Škola nepůjčuje žádné sportovní náčiní.

Důležitá telefonní čísla pro případy nouzového volání:
Zdravotní záchranná služba: 155
Hasičský záchranný sbor: 150
Policie ČR: 158
Městská policie: 156, 558 746204
Integrovaný záchranný sbor: 112

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021

V Českém Těšíně dne 31. 8. 2021
Ing. Marcel Žebrok, ředitel


