PROVOZNÍ ŘÁD
VOLNOČASOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZÁMOSTÍ
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti osob (dále jen „návštěvníci“), které se zdržují
na volnočasovém hřišti (dále jen „hřišti“) v areálu Zámostí v Albrechticích.
2. Vlastníkem hřiště na pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. Albrechtice u Českého Těšína je Obec
Albrechtice, provozovatelem hřiště je Obec Albrechtice, osobou zodpovědnou za provoz hřiště
je zaměstnanec Obce Albrechtice Ing. Táňa Wojtynová, referentka na úseku životního prostředí.
3. Hřiště je určeno k aktivnímu odpočinku široké veřejnosti – provozování sportovních činností
v podobě: workout, street parkour, crossfit. Pro tyto aktivity slouží venkovní posilovna
(workoutové a street parkourové hřiště) a zelené plochy.
4. Veškeré aktivity návštěvníků na hřišti jsou provozovány na vlastní nebezpečí. Za jakýkoli úraz
či zranění vzniklé vlastní činností, činností ostatních návštěvníků a činností zakázanou
provozním řádem, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
Čl. 2
Provozní doba
1. Provozní doba hřiště je celoroční bez omezení.
2. Provozní doba může být upravena z důvodu předem domluvených školních, sportovních či
jiných akcí.
Čl. 3
Správa areálu

1. Základní údržbu venkovní posilovny a úklid hřiště zajišťuje vlastník – Obec Albrechtice.
Čl. 4
Provozní pokyny pro návštěvníky hřiště
1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou návštěvníci povinni respektovat
provozní řád.
2. Vstup a používání hřiště je povoleno osobám starším 15-ti let a vyšším 140 cm. Mladší osoby
mohou hřiště využívat pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do prostoru hřiště. Každá osoba využívající
workoutovou sestavu a cvičící na ni je sama zodpovědná za zhodnocení svého aktuálního
zdravotního stavu a rozhodnutí, že je schopna na workoutové sestavě cvičit.
4. Za deště, bouřky a větru musí návštěvníci z důvodu bezpečí neprodleně opustit hřiště. Zařízení
venkovní posilovny je zakázáno používat, pokud je kluzké, vlhké nebo namrzlé nebo jinak
viditelně poškozené. V případě zjištění jakékoli závady na prvku venkovní posilovny

je návštěvník povinen kontaktovat zástupce provozovatele Obce Albrechtice na níže
uvedených tel. číslech nebo nahlásit událost obsluze restaurace.
5. Na poškozeném zařízení venkovní posilovny je sportovní činnost zakázána. Poškozený prvek
je označen bíločervenou páskou a tabulkou s upozorněním.
6. Každý jednotlivý prvek venkovní posilovny je určen pro cvičení jedné osoby s doporučenou
váhou do 95 kg.
7. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní činnosti, provozovatel
neodpovídá, dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného
užívání prvků venkovní posilovny.
8. V případě vzniku úrazu je třeba bezodkladně kontaktovat zdravotnickou službu na čísle 155.
9. Pro potřeby první pomoci je v prostoru restaurace (v době jejího provozu) lékárnička.
10. Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny
provozovateli, v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
11. Provozovatel neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti.
12. Na hřišti platí zákaz:
- poškozování umístěných prvků
- vstupu se psy a jiným zvířectvem a jejich volného pobíhání
- kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných látek (konzumace alkoholu a kouření je
přípustné výhradně v místech k tomu určených)
- vstupu osobám podnapilým a pod vlivem jiných omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm, výbušninami, jedovatými látkami a chemikáliemi
ohrožujícími zdraví a bezpečnost osob
- odhazování odpadků mimo odpadkové koše a jiného znečišťování hřiště
- hlučným chováním obtěžovat ostatní spoluobčany.
13. Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání

112

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

Obecní policie Albrechtice

723 235 693
723 235 691

Hasiči
Zástupci správce:

150
tajemnice Ing. Jarmila Ciupová

606 343 462

referent na úseku životního prostředí

725 034 510

servis a údržba – hlášení závad

725 567 439

Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady obce Albrechtice č. 62 ze dne 13. 4. 2017 s účinností
od 14. 4. 2017.

