Provozní a návštěvní řád
víceúčelového hřiště
Obecná ustanovení
Vlastníkem hřiště a zároveň jeho provozovatelem je město Trhový Štěpánov.
Víceúčelové hřiště je určeno k provozování sportovních ak vit pro širokou veřejnost
všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám jako je minikopaná, házená, basketbal,
plážový volejbal, nohejbal, vybíjená.
Dvorec na plážový volejbal a tenis je zpoplatněn částkou 50,- Kč/hod.
Rezervace na tel. 725 021 705 (správce Petr Křepela)
Provoz organizuje správce víceúčelového hřiště.
Ke vstupu do areálu víceúčelového hřiště smí být použito pouze neuzamčených vrátek.
Je zakázáno lezení přes plot , podlézání plotů, lezení na sloupy oplocení
a ostatní konstrukce sportoviště.
Vstup do areálu je možný pouze v provozní době, zdržovat se v areálu mimo tuto dobu
je zakázáno.
Každý návštěvník vstupuje do prostoru víceúčelového hřiště na vlastní nebezpečí.
Dětem do 8 let je bez doprovodu dospělé osoby vstup do areálu
víceúčelového hřiště zakázán.
Uživatelem ( návštěvníkem ) hřiště se stává každý, kdo vstupuje do areálu
víceúčelového hřiště.

Provoz hřiště
Hřiště je pro veřejnost přístupné od března do listopadu. V zimních měsících je otevřeno
pouze pro sportovní oddíly po domluvě se správcem hřiště.
V případě příznivých klima ckých podmínek bude hřiště otevřeno pro veřejnost
i v zimním období. Informace o otevření areálu bude vyvěšena na webových stránkách
města ( www.trhovystepanov.cz/mesto/viceucelove-hriste/aktualne/)
a vyhlášena městským rozhlasem.
Provozovatel může rozhodnout o uzavření hřiště v případě, že provoz hřiště bude ohrožovat
bezpečnost návštěvníků. Při nepřízni počasí je hřiště uzavřeno.
Během školního roku v době od 9 -16 hod je hřiště otevřeno veřejnos bez možnos
rezervace (hřiště využívá ZŠ).
Za provoz víceúčelového hřiště zodpovídá jeho správce a provozovatel
prostřednictvím svých zaměstnanců.

Správa hřiště
Provozovatel ve spolupráci se správcem zajišťuje pravidelnou údržbu hracích ploch
a vybavení a kontroluje dodržování provozních pokynů.
Písek v pískoviš dětského hřiště se vyměňuje dle potřeby.
Správce dohlíží na udržování pořádku. Správce je oprávněn vykázat z areálu uživatele,
kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní a návštěvní řád.
Provozovatel ani správce neručí za odložené věci v areálu a nenesou odpovědnost za škodu
či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportoviště.
Ovládáním osvětlení disponuje pouze správce areálu víceúčelového hřiště.
Správce víceúčelového hřiště přijímá objednávky na rezervace hřiště a vede jejich
evidenci. Pokud se uživatel nedostaví do 5 min. před začátkem rezervace, je tato
rezervace zrušena.
V době školní výuky mají žáci ZŠ přednost při obsazování hřišť.

Povinnos uživatelů hřiště
Každé úmyslné poškození sportoviště, jeho součás a vybavení bude mít za následek
uplatnění nároku provozovatele na náhradu způsobené škody.
V areálu víceúčelového hřiště
je přísně zakázáno: kouřit
konzumovat veškeré alkoholické nápoje
jezdit na kole, koloběžce, skateboardu
provozovat městský parkour
vodit na hřiště zvířata
vstupovat v podnapilém stavu
užívat psychotropních a omamných látek
přinášet sklo a ostatní ostré předměty
vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi
(kopačky, tretry, obuv s podpatky)
znečišťovat a poškozovat zařízení, zeleně, oplocení a staveb
rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm mimo vyhrazený
prostor (ohniště)
přemísťovat zařízení hřiště mimo místa k tomu určená
Uživatelé nesmějí svou činnos ohrožovat a obtěžovat ostatní návštěvníky
víceúčelového hřiště.
Každý úraz nebo poškození sportoviště neprodleně hlásit správci víceúčelového hřiště.
Město Trhový Štěpánov
Dubějovická 35
257 63 Trhový Štěpánov

REZERVACE SPORTOVIŠŤ
tel. 725 021 705
(MINIMÁLNĚ 1 hod. PŘEDEM)

Důležitá telefonní čísla
Městský úřad Trhový Štěpánov
317851163
Zdravotnická záchranná služba
155
Policie české republiky
158
Hasiči
150

