OBEC LOMNICE, Kraslická 44, 356 01 Lomnice

PROVOZNÍ A HRACÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ LOMNICE
1. HRACÍ OBDOBÍ :

letní provoz od 1.května do 30.září od 8.00 hod. do 21.00 hod.
zimní provoz od 1.října do 30.dubna od 9.00 hod. do 17.00 hod.

2. HRACÍ DOBA :
- maximálně 2 hodiny
- hrací dobu lze prodloužit pouze v případě, že nejsou další zájemci o hru a prodloužení hrací doby nad
stanovenou maximální dobu lze pouze do doby příchodu dalších zájemců o hru
- rezervace hřiště na celé dopoledne nebo odpoledne lze v dny pracovního klidu, v době školních prázdnin a
mimo hrací dobu základní školy
- přednostní využití hřiště platí pro základní školu dle uvedené hrací doby školy :
pondělí 12.40 – 15.00

úterý, čtvrtek 10.50 – 11.40 a 13.25 – 14.15

středa, pátek 10.50 – 13.25

3. UŽIVATELÉ HŘIŠTĚ MAJÍ ZAKÁZÁNO V PROSTORÁCH HŘIŠTĚ :
a) svévolně poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
b) vstupovat na plochu hřiště v znečištěné obuvi, pohybovat se na ploše hřiště v obuvi s ostrými nebo
kovovými hroty (tretry, kopačky, apod.)
c) vstupovat na hřiště se zvířaty
d) vstupovat na hřiště s kočárky
e) kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné látky, vstupovat na hřiště se sklenicemi a skleněnými
lahvemi
f) jezdit na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách, motorových vozidlech, s výjimkou
vozíků zdravotně postižených
g) sedět na mantinelech a ochranných sítích, šplhat po basketbalových koších a ochranných sítích
h) stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
i) provozovat veřejnou hudební produkci, která by narušovala klidné využívání sportovního hřiště
j) odhazovat odpadky mimo vyhrazený prostor

4. UŽIVATELÉ HŘIŠTĚ JSOU POVINNI :
a) užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti (nohejbal, volejbal, basketbal, tenis a házená)
b) vstupovat na hřiště pouze vstupními brankami
c) udržovat pořádek, čistotu a dodržovat provozní řád víceúčelového hřiště
d) odstraňovat ze hřiště všechny ostré a hrubé částice
e) dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu
f) chovat se tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
g) respektovat pokyny správce hřiště, který je oprávněn v případě porušení tohoto řádu vykázat osoby ze
sportovního hřiště
h) využívat k odkládání odpadků určené nádoby
i) nést odpovědnost za škody způsobené, na zařízení víceúčelového hřiště
OBEC LOMNICE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA ODLOŽENÝCH VĚCECH A
ROVNĚŽ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ VZNIKLÉ PŘI SPORTOVNÍ ČINNOSTI.
PORUŠENÍM TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU SE NÁVŠTĚVNÍK VYSTAVUJE POSTIHU PODLE
OBECNÝCH PŘEDPISŮ :
právnická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti do výše 200.000,- Kč
fyzická osoba do výše 3.000,- Kč
POKUD SE SETKÁTE S POŠKOZOVÁNÍM ZELENĚ NEBO VYBAVENÍ HŘIŠTĚ, OZNAMTE TO PROSÍM
NEPRODLENĚ POLICII ČR (tel.158) NEBO SPRÁVCI HŘIŠTĚ.
NEJBLIŽŠÍ VEŘEJNÁ TELEFONNÍ STANICE ODKUD LZE PŘIVOLAT POMOC JE K DISPOZICI
U BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU NEBO U SAMOOBSLUHY V TÝNĚ.
Rezervovat hřiště je možné u správce víceúčelového hřiště :
Obec Lomnice, Kraslická 44, 356 01 Lomnice, telefon : 352 621 359, 352 627 942
p. Miloslav Matoušek – mobil 725 051 021, p. Karel Lídl – mobil 728 738 982

