Provozní řád multifunkčního sportovního
areálu
I.

Vlastnictví a správa hřišě

Vlastník: Obec Újezd u Svatého Kříže
Správce: Obec Újezd u Svatého Kříže

II.

Obecné podmínky pro užívání celého areálu

1. Do prostoru hřiště je povolen vstup pouze v čisté obuvi, s hladkou podrážkou. Je
zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry, apod.).
2. V prostoru hřiště je zakázáno jezdit na kole a koloběžkách.
3. Do prostoru hřiště je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholických nápojů, či jiných
omamných látek.
4. V prostoru hřiště je zakázáno požívat alkoholické nápoje, či jiné omamné látky.
5. V prostoru hřiště je zakázáno kouření.
6. V prostoru hřiště je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny.
7. V prostoru hřiště je zakázána manipulace s ohněm.
8. V prostoru hřiště je uživatel povinen dodržovat pořádek, odpadky odhazovat pouze do
vyhrazených odpadkových košů.
9. V prostoru hřiště je zakázána manipulace s ostrými předměty.
10. Do prostoru hřiště je přísně zakázáno vodění psů, či jiných zvířat.
11. V prostoru hřiště je povoleno přemisťovat mobilní zařízení pouze po dohodě se
správcem hřiště. Ten určí místo přesunu.
12. Dětem mladším 6 let je vstup na multifunkční hřiště povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

III.

Provozní režim

1. Multifunkční hřiště ( MH) je primárně určeno pro kolektivní a aktivní sporty ( tenis,
volejbal, nohejbal, mini kopaná, pozemní hokej, florbal)
2. Minimální hrací doba je 60 minut. Hráči si mohou hrací dobu objednat u správce nebo
u obsluhy restaurace nebo přímo na stránkách obce www.ujezdusvatehokrize.cz.
Rezervace na jednoho uživatele je možné provést max. dvakrát denně, tedy celkem na
dvě hodiny. Pokud není hřiště obsazeno, je možné jej obsadit tím, kdo dřív přijde. Není‐
li na další hrací hodinu hřiště objednáno, mohou hráči pokračovat ve hře do další
rezervace.
3. Pro vytváření rezervací je potřeba se zaregistrovat v rezervačním systému nebo u
správce hřiště
4. Nebude‐li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 30ti minut, může hřiště obsadit
další zájemce.
5. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí,
zásadně správce. V tomto případě mají přednost místní hráči před cizími zájemci.
6. Zapůjčení sportovních potřeb uskuteční správce nebo pověřená obsluha restaurace.

7. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu MH cizímu subjektu, např. za
účelem pořádání turnaje apod.

IV.

Další ustanovení

1. Funkci správce vykonává Michal Kuncl, v době jeho nepřítomnosti Miroslav Řežábek

nebo jiná určená osoba.
2. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na
zařízeních sportovního hřiště, zapůjčených sportovních potřebách, popřípadě za škody
způsobené užíváním hřiště na okolním majetku. Škody je uživatel povinen
okamžitě ohlásit správci hřiště.
3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese
odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

Rezervaci je možné provést na adrese:

www.obecujezdusvatehokrize.cz
nebo
www.supersaas.cz/schedule/hristesvatak
Heslo pro registraci je „ Multisport „
V nejnutnějších případech je možné provést rezervaci telefonicky na čísle 603410658

Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportovního areálu nebo vykázat z areálu
všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných
uživatelů či návštěvníků víceúčelového sportoviště nebo poškozují majetek a zařízení
sportovního areálu. Při opakovaném porušování podmínek provozu je provozovatel na návrh
správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny
(organizace), které toto porušování způsobují a za ně zodpovídají.

