Provozní a návštěvní řád víceúčelového hřiště
Zaječice
Provozní doba hřiště:

letní provoz (duben – říjen) - 8:00 – 21:00
zimní provoz - hřiště otevřeno v případě dobrého počasí, provozní
dobu operativně stanoví provozovatel a správce hřiště: Obec Zaječice
Rezervace hřiště: elektronicky na www.zajecice.cz
Výdej klíčů do 16 hod.: OÚ Zaječice 469 665 450, Pavlačič Róbert 724 179 928,
Křičenský Vlastimil: 724 179 934, Sýs Jan 775 013 587,
Výdej klíčů po 16 hod.: Klubovna FC Zaječice
V případě úrazu či zranění je třeba přivolat pomoc – telefon 155, 112

Hřiště je pod kontrolou kamerového systému
Ceník pronájmu
Obyvatel obce Zaječice:
25,-Kč/1hod.
Ostatní:
50,-Kč/1hod.
Celodenní turnaj:
1000,-Kč (popřípadě dle dohody)
Platba za pronájem měsíčně na OÚ Zaječice.
Hřiště uzavřeno: při nepříznivém počasí (bláto, klouzavý povrch). V případě
nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn
částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem
oznamovat objednateli. Nelze- li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je
povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem, pokud tak neučiní je
správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
Používání hřiště je povoleno pouze za přítomnosti osoby starší 15 let, která odpovídá za
jeho používání v podmínkách stanovených tímto provozním řádem.
Veškerá činnost prováděná na hřišti pouze na vlastní nebezpečí.

I.Všeobecná ustanovení
1. Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele
hřiště.
2. Všichni uživatelé jsou povinni užívat hřiště v souladu s provozním řádem.

II.Práva a povinnosti provozovatele
1. Provozovatel, správce, případně osoba jim určená má právo vykázat návštěvníka hřiště,
jestliže:
 porušuje tento řád,
 porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy,
 poškozuje majetek provozovatele,
 způsobuje nadměrnou hlučnost,

chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům hřiště, případně
kolemjdoucím občanům.
2. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu po návštěvníkovi, který úmyslně či
svou nedbalostí způsobil škodu na hřišti a jeho zařízení. O výši náhrady rozhoduje Obec
Zaječice. Řešení škody se řídí obecně platnými předpisy.
3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto řádu
a ostatních předpisů.
4. Jakoukoliv zjištěnou závadu je povinen uživatel okamžitě ohlásit správci.
5. Hřiště je uživatel povinen předat v době a ve stavu dohodnutém se správcem hřiště v souladu
s tímto provozním řádem.


III.Práva a povinnosti návštěvníků
1. Návštěvník má právo užívat v souladu s provozním řádem prostory hřiště a jeho vybavení.
2. Návštěvník je povinen:
 Seznámit se s řádem a tento bezvýhradně dodržovat.
 Šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště a každou zjištěnou závadu neprodleně
hlásit provozovateli.
 Udržovat v čistotě všechny prostory hřiště a v případě jejich znečištění je povinen
uvést je do původního stavu nebo uhradit náklady na úklid.
 Dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy.
 Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za
odcizení nebo ztrátu těchto věcí.
3. Návštěvníkům je zakázáno:
 Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat se
sportovním vybavením.
 Vnášet na hřiště zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, látky a ostré či
zapáchající předměty, skleněné předměty (láhve apod.).
 Kouřit, používat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky.
 Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat
hřiště a jeho okolí.
 Vodit do prostor hřiště zvířata, zejména psy.
 Jezdit a jinak se zdržovat na kolečkových bruslích, skateboardu, kolech apod.
v prostoru hřiště.
 Vstupovat osobám, které jsou opilé nebo podnapilé.
 Pohybovat se po hřišti v obuvi s ostrými hroty ( tretry ), kopačkách ( především
s kovovými a plastovými hroty ). Doporučena sálová obuv nejlépe se světlou
podrážkou.
 Manipulovat s nástroji, které by způsobily škodu na zařízení.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí podle ustanovení tohoto provozního a návštěvního řádu činí provozovatel
a pracovníci jím pověření.
2. Tento řád je pro všechny uživatele závazný, veřejně přístupný a nabývá účinnosti dne
13.9.2017

