Provozní řád multifunkčního hřiště
ZŠ a MŠ Lomnice
Vážení návštěvníci,
Multifunkčního hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku zejména k míčovým hrám (tenis, badminton, nohejbal, basketbal,
malá kopaná a jiné sporty, které hřiště svou povahou umožní provozovat a je v souladu s provozním řádem). Je určeno výhradně dětem
a mládeži obce Lomnice. Pro veřejnost za splnění níže uvedených podmínek.

Povinnosti návštěvníků hřiště:















Dodržovat tento provozní řád a pokyny provozovatele.
Udržovat pořádek a čistotu na hřišti i v jeho okolí.
Nenechávat na hřišti žádné potraviny a nápoje.
Veškeré závady, poškození a nedostatky nahlaste neprodleně provozovateli.
Dětem mladším 6-ti let vstup povolen jen v doprovodu dospělých osob.
V případě, že se na hřišti bude pohybovat více skupin uživatelů s dozorem, jsou osoby provádějící dozor povinny se předem dohodnout
na prováděných činnostech, bezpečném prostoru a vzdálenosti tak, aby nemohlo dojít ke vzájemnému ohrožení obou skupin.
Návštěvníci využívají hřiště na vlastní nebezpečí a jsou povinni vyvarovat se činnosti, které by mohly vést k ohrožení svého zdraví či
zdraví ostatních návštěvníků. Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy či jiné ohrožení zdraví uživatele
Vjezd, výjezd a únikové trasy z hřiště určené veřejnosti a záchranné službě musí být trvale volné, přístupné a bez překážek.
Vstup na hřiště je zakázán, pokud je terén hřiště kluzký či namrzlý.
Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z víceúčelového hřiště vykázat a
neumožnit mu další užívání hřiště.
Uživatel podpisem tohoto provozního řádu souhlasí s jeho ustanoveními a se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,
zákon na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které poskytne při registraci profilu uživatele.
Správce přijímá objednávky na rezervace hřiště a vede knihu jejich evidence.
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit termín bez udání důvodů.
Tento provozní řád bude vyvěšen v areálu víceúčelového hřiště a na webových stránkách obce.

V celém areálu hřiště je zakázáno:










zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu
konzumovat alkoholické nápoje (mimo organizované akce)
manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit
vodit psy a jiná zvířata
jezdit na kole nebo používat motorová vozidla
poškozovat zařízení areálu a zeleň
znečisťovat areál a ostatní plochy
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli
způsobem s nimi manipulovat
 lézt po konstrukcích
Upozorňujeme všechny návštěvníky, že v případě znečištění nebo úmyslného poškození nebo zničení zařízení nebo příslušenství
multifunkčního hřiště mohou být postižení Policii za přestupek (§ 47 nebo 50 zákona č. 200/1990 Sb.)
Provozovatel multifunkčního hřiště neodpovídá za škody způsobené ztrátou, zničením nebo poškozením odložených věcí.
Dohled nad technickým stavem vybudovaného zařízení vykonává Obec Lomnice.
Dohled nad chováním a jednáním uživatelů a návštěvníků vykonává správce.
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Pravidla obsazování víceúčelového hřiště a rezervace hracích hodin

Rezervace víceúčelového hřiště se provádí osobně v pohostinství Prima.
Rezervace je povolena maximálně 7 dní předem. Musí být rezervováno vždy na jméno uživatele (dále jen hráče). Rezervace bude zapsána
do deníků obsazování víceúčelového hřiště.
Hráči jsou povinni nastoupit na hrací plochu nejpozději do 15 minut od časové rezervace.
Pokud hráči nenastoupí ve stanovenou dobu, nebo je sportovní plocha úplně volná, může být obsazena libovolnými hráči.
Délka hrací jednotky je 60 minut, maximální rezervace je 120 minut denně.
V pravomoci zřizovatele je možnost individuální úpravy této doby (například turnaje apod.)

Hřiště je pro veřejnost otevřeno v období:
Od květen do října denně od 18.00 do 21.00 hod.
Od listopadu do dubna dle klimatických podmínek, určí zřizovatel

Správce hřiště: Štefan Zemančík tel. č. 775 417 074
Správce hřiště zajišťuje provoz, kontrolu dodržování pořádku a rezervaci multifunkčního hřiště.
V případě nepřítomnosti kontaktujte další uvedené osoby:
Václav Vychodil ml. tel. č. 773 784 452
Olga Grézlová tel. č. 607 592 332
Zřizovatelem víceúčelového hřiště je obec Lomnice tel: 554 230 257

Poplatek za rezervaci hřiště
Děti do 18 let a studenti mají vstup na hřiště zdarma.
Pro trvale žijící občany obce:
1 hodinu rezervace 60,- Kč,
Pro cizí občany:
1 hodinu rezervace 100,- Kč,
Organizované turnaje:
1 hodinu rezervace 200,- Kč

Důležitá telefonní čísla:
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Provozní řád multifunkčního hřiště schválilo zastupitelstvo obce Lomnice na 21. zasedání dne 23. 6. 2017. Usnesením č. 10/21/2017.
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