Provozní a návštěvní řád víceúčelového hřiště
při ZŠ Dolní Loučky
čl. 1
Využívání hřiště
1. Uživatelem víceúčelového hřiště jsou žáci ZŠ, jednotlivci
nebo skupiny občanů. Víceúčelové hřiště je veřejně
přístupné. Po dohodě se ZŠ D. Loučky - tel. 549 440 115
a provozovatelem sportovního areálu si jednotlivá hřiště
mohou skupiny nebo jednotlivci rezervovat dle rozvrhu
hodin víceúčelového hřiště.
2. Uživatelé víceúčelového hřiště jsou povinni řídit se
ustanovením provozního a návštěvního řádu, dodržovat
předem smluvený čas, dbát pokynů správce hřiště,
dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek
a bezpečnost.
3. Z užívání hřiště jsou vyloučeny všechny osoby, které
nerespektují pokyny provozovatele a správce, osoby
podnapilé a osoby, které ničí zařízení a používají
nesprávnou obuv.
4. Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele.
Provozovatel neodpovídá za případné úrazy či jiné
ohrožení zdraví uživatele, za ztrátu věcí a předmětů
uživatele.
čl. 2
Provoz a správa hřiště
1. Denní provozní doba je od 7.00 do setmění, doba
s umělým osvětlením je po dohodě se správcem a ZŠ Dolní
Loučky. Úhrada za spotřebovanou energii se platí v ZŠ
Dolní Loučky.
2. Provozovatel nebo správce má právo uzavřít hřiště při
nepříznivých povětrnostních podmínkách, případně z jiných
závažných důvodů.
3. Každé poškození hřiště a jeho zařízení je nutné neprodleně
hlásit správci areálu, obci nebo ZŠ D. Loučky.

čl. 3
Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku
1. Ve sportovním areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování
nebo poškozování všeho zařízení.
2. V této souvislosti pro víceúčelové hřiště zde platí zákaz:
- vstupu v nevhodné obuvi (tretry, kopačky, boty
s podpatkem, boty s černou podrážkou)
- vstupu ve znečištěné obuvi (od bláta a štěrku)
- jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
- bruslení při oblevě a malé tloušťce ledu (3cm)
- přemísťování pevného i mobilního zařízení mimo
stanovená místa, smýkání branek a jiných předmětů po
povrchu hřiště
- konzumace alkoholických nápojů a omamných látek
- používání nápojů na bázi Coly (Coca-Cola, Pepsi-Cola,
Aro-Cola, Kofola atd).
- vstup podnapilým osobám
- kouření v celém areálu sportoviště
- odhazování žvýkaček na umělý povrch
- vodění psů a jiných zvířat
- přelézání oplocení
- vjezd do areálu jednostopými a dvojstopými vozidly, vyjma
vozidel zásobování
čl. 4
Závěrečná ustanovení
- Provozní a návštěvní řád je závazný pro všechny
uživatele areálu hřiště od 20. 10. 2009 schválený radou
obce Dolní Loučky.
- Jakékoliv porušování provozního a návštěvního řádu
hřiště je nutno sdělit na telefon 549 440 121, 549 440 115,
604 654 415.
- Důležitá čísla:
Policie ČR
158
Zdravotní záchranná služba 155
Hasiči
150
Ladislav Tichý
starosta obce Dolní Loučky

