PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO
ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ V OBCI MEDLOVICE
Multifunkční hřiště bylo vybudováno pro
občany Medlovic, zdejší MŠ, Domov pro osoby
se zdravotním postižením a obyvatele
přilehlých obcí
za účelem provozování
především
tenisu, nohejbalu, volejbalu, malého fotbalu,
košíkové.
Odkaz na rezervaci je součástí tohoto
PROVOZNÍHO ŘÁDU.
Čl.1. Využívání hřiště
1. Provozovatelem víceúčelového hřiště je OBEC MEDLOVICE,
správcem hřiště pan Zdeněk Petřvalský, mob. 777 197 611 ,
petrvalskyzdenek@seznam.cz
2. Uživateli hřiště, (na základě předchozí rezervace), mohou být
jednotlivci nebo skupiny osob. V případě užívání hřiště nezletilými
osobami musí být za tyto stanovena zodpovědná osoba starší 18-ti let.
3. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a
provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání dbá

bezpečnostních předpisů
a předpisů k ochraně majetku a
zdraví a je povinen řídit se dobrými mravy.
4. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění provozovatele hřiště,
popřípadě správce hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

Čl.2. Provoz a správa hřiště.
1. Hřiště je možné si rezervovat prostřednictvím rezervačního systému
na www.obecmedlovice.cz , nebo u správce hřiště.
2. Jednou rezervací se rozumí doba maximálně dvě hodiny. (V případě
pořádání turnaje apod. lze dohodnout více hodin). Doporučujeme
rezervaci 3 dny předem. ( dle pravidel rezervačního systému). Při
rezervaci je
objednavatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt a druh
sportu.
3. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je
povinen tuto změnu správci neprodleně nahlásit, nejpozději však 5 hodin
předem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat na příště od
tohoto objednatele další objednávky. V případě, že se hráč nedostaví do
15 minut po objednané hodině, jeho rezervace se ruší a bude mu
účtován stornopoplatek 50% z ceny.
4. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních
či
technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele,
prostřednictvím
správce, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou. S
případným
rozhodnutím o omezení (včetně rezervací OH) správce objednatele
pronájmu
neprodleně seznámí a zveřejní je vyvěšením u vstupu na hřiště.
5. Zároveň s ORANŽOVÝM HŘIŠTĚM je možno využít sousední
prostory šatny a sociálního zařízení, (sprchy, WC), které je zpoplatněno
částkou 100,-Kč na jednu rezervaci/jednu hodinu.

6. Klíč od ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ a šatny obdrží zájemci u správce a
po ukončení hry zabezpečí úklid hřiště, šatny a klíče správci vrátí, nebo
po vzájemné dohodě se správcem mohou být klíče předány
následujícímu nájemci.
7. V případě nepřítomnosti správce, (Zdenek Petřvalský, mob. 777 197
611 petrvalskyzdenek@seznam.cz), je možné klíče zapůjčit po osobní
nebo telefonické domluvě u pana Františka Vaculíka, mob.
776 144 547, fanekvaculik@seznam.cz, nebo na OÚ Medlovice, tel.:
572 594 721, obec@obecmedlovice.cz.
8. Denní provozní doba využívání ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ:
PO – NE 06.00 – 21.00hod.
Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno
přelézání plotů, zamčeného vchodu a vlastního oplocení hřiště.
9. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním
zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto
závadu nahlásit správci hřiště.
Čl.3. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.
1. Povrch hřiště tvoří speciální koberec z umělé trávy s křemičitým
vsypem, proto je vstup na hřiště povolen pouze ve správné obuvi – tedy
bez podpatků, špuntů, kolíků, hrubé podrážky, treter – ideální je tenisová
či sálová obuv. Použitá obuv nesmí být znečistěná například blátem atp.
2. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování
plochy.
3. Na víceúčelovém hřišti a jeho okolí je zakázáno:
- užívat nevhodnou obuv dle článku 3.1.,
- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
- odhazovat odpadky mimo místa tomu určená,
- manipulovat s ostrými předměty,
- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích,
- pobývání dětí do 10 let bez doprovodu zákonného zástupce,
- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa,

- konzumovat alkoholické nápoje, sladké nápoje a jídla všeho druhu,
- užívání omamných a psychotropních látek,
- --- plivat na zem,
- kouření, rozdělávání a manipulace s ohněm,
- odhazování žvýkaček na povrch hřiště,
- úmyslné, prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti,
- věšení se na branky či jiné konstrukce,
- vstup se zvířaty,
- přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné
látky ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi
manipulovat,
- provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání hřiště
a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí.
4. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno
vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám.
5. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů,
nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.
6. Na OH 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.
7. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní
prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat
sportovní zařízení.
8. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve
sportovním areálu a to i v případě použití poškozeného zařízení
sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí
návštěvníků.
9. Poškození OH, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel
v plné výši, (tzn. např. výměnu zámku FAB s novým klíčem).
Čl.4. Další ustanovení
1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný
oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při opakovaném
porušení může být uživateli zakázán vstup na hřiště dlouhodobě.

2. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení správce
hřiště jsou a budou vyvěšeny na desce u hřiště a webových stránkách
obce: www.obecmedlovice.cz
3. Provozní řád nabývá platnosti dnem schválení ZO Medlovice.

Schváleno Zastupitelstvem
obce Medlovice na veřejném zasedání, dne 30. 6. 2017 bod2), písmeno ch).

POVINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM HRY :
1. Na hřišti používej pouze čistou a odpovídající
obuv! (tenisovou, sálovou, nikoliv kopačky vč.
lisovek).
2. Zkontroluj, zda přebíráš hřiště v nepoškozeném
stavu
a zda nechybí některé vybavení!
3. Zkontroluj, zda je nepoškozená a správně napnutá
síť!
4. V případě zjištění závady nebo poškození nahlas
tuto skutečnost NEPRODLENĚ správci objektu nebo
zástupci obecního úřadu!
PO UKONČENÍ HRY :
1. Zkontroluj, zda je nepoškozená a správně napnutá
síť!
2. Zkontroluj, zda předáváš hřiště v nepoškozeném
stavu! Způsobená poškození oprav!
3. Ulož pomůcky na své místo!
4. Ukliď po sobě hřiště!
5. Uzamkni hřiště (zhasni světla) a vrať klíče!

NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO:
KOUŘENÍ; KONZUMACE JÍDLA,
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ; VSTUP
SE SKLENĚNÝMI PŘEDMĚTY;
VSTUP SE ZVÍŘATY;
JÍZDA NA KOLE, KOLEČKOVÝCH
BRUSLÍCH
Po přečtení a souhlasu s provozním řádem můžete
vytvořit rezervaci zde:

REZERVACE HŘIŠTĚ

