PROVOZNÍ ŘÁD
HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky sportovního hřiště

Provozovatel:

I.

obec Albrechtice
zastoupena starostou Ing. Jindřichem Febrem

Úvodní ustanovení
Základní ustanovení
1. Provozní doba: 7:00 hod – 21:00 hod
2. Vstupem na sportovní hřiště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje všem
ustanovením tohoto provozního řádu.
3. Hřiště lze používat pouze ke sportovním účelům.
4. Neorganizovaná veřejnost vstupuje na hřiště na vlastní nebezpečí, dětem
mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
5. Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat
pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost. Pobyt na hřišti je na
vlastní nebezpečí uživatele.
6. Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy či jiné ohrožení zdraví uživatele.
7. V celém okolí hřiště je zakázáno:
 zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu
 kouřit, odhazovat žvýkačky
 vnášet a požívat alkoholické nápoje nebo omamné látky všeho druhu
 manipulovat s otevřeným ohněm
 vodit psy a jiná zvířata
 jezdit na jakýchkoli prostředcích (např. kolo, koloběžka, kolečkové
brusle), není dovoleno hloubení rýh či důlků
 poškozovat zařízení hřiště a zeleň
 odhazovat obaly z nápojů a jídla mimo odpadkový koš či jinak hřiště
nebo ostatní plochy znečišťovat
 narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
 přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky,
chemikálie, ostré či skleněné předměty či jiné předměty ohrožující
zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
 lézt po konstrukcích a ochranných sítích
 smýkat po povrchu těžké předměty
 vstupovat na povrch hřiště v nevhodné obuvi, dovolená je pouze obuv
s plochou podrážkou, tzv. sálová; (zakázány jsou kopačky s kovovými
či umělými vyměnitelnými špunty)

Provozní pokyny pro uživatele
1. Přednostně je hřiště užíváno pro potřeby školy a pro potřebu fotbalového klubu
FK Baník Albrechtice. Rozpis tréninků je k dispozici na webových stránkách
obce.
2. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení areálu a dbát, aby nedošlo k jeho
poškozování.
3. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit
provozovateli hřiště. Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné
výši.
4. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.
5. Nalezené předměty je nutno odevzdat na obecní úřad.
Závěrečná ustanovení
1. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat vstup na hřiště ze závažných důvodů
nebo v době provádění regenerace umělého povrchu hřiště nebo dráhy. Zákaz
vstupu na umělý povrch a doba jeho trvání bude oznámen na ceduli u vchodu.
2. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele s platností od 1.3.2019
Důležitá telefonní čísla:
Obecní úřad Albrechtice
zástupce provozovatele
(starosta Ing. Jindřich Feber)
Zdravotní záchranná služba
Hasiči
Tísňové volání
Obecní policie
velitel Daniel Wróbel
Policie ČR

596 428 448
602 732 277
155
150
112
723 235 693
158

Pokud se setkáte s poškozováním hřiště, oznamte to prosím neprodleně obecní policii.
Tento provozní řád schválila Rada obce Albrechtice dne 14.2.2019.
Děkujeme Vám, že tento provozní řád dodržujete.

