Provozní řád Víceúčelového hřiště za školami
(Sportovní hřiště je opatřeno povrchem CONIPUR EPDM)
VLASTNÍK VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Víceúčelové hřiště (dále jen hřiště) je majetkem Obce Nepolisy, Nepolisy 75, 503 63
Nepolisy, IČ: 00269212, která je také provozovatelem hřiště.
ODPOVĚDNOST ZA HŘIŠTĚ
Za hřiště zodpovídá vlastník, tj. Obec Nepolisy.
PROVOZNÍ DOBA
Provoz hřiště je celoroční v závislosti na klimatických podmínkách.
V případě nepříznivého počasí má provozovatel právo provoz hřiště omezit, nebo hřiště
zcela uzavřít. Přístupno k užívání pro širokou veřejnost bude každodenně od 15:00 hod,
resp. od 8:00 hod. v soboty a neděla a dny státních svátků. Rezervaci lze provést po
předběžné domluvě se správcem hřiště na telefonním čísle 495 497 234.
Seznam rezervací bude tvořen na období od dubna do listopadu příslušného roku vždy
v průběhu měsíců února a března – seznam bude zveřejněn v areálu hřiště.
VYBAVENÍ A UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ
Hřiště pro míčové hry s povrchem EPDM
- branky na minikopanou, sloupky na volejbal se sítí, sloupky na nohejbal se sítí,
basketbalová konstrukce (k vyzvednutí v technické místnosti budovy školy – označení
na dveřích budovy – NÁŘADÍ PRO HŘIŠTĚ),
- s vybavením hřiště mohou manipulovat pouze osoby starší 16-ti let,
- hřiště slouží k aktivnímu odpočinku široké veřejnosti všech věkových skupin. Je
určeno k míčovým hrám odpovídajícím povrchu hřiště (EPDM) a lajnování.
POVINNOSTI UŽIVATELE
Každý uživatel je povinen udržovat pořádek a čistotu. Každý uživatel zodpovídá za
škody způsobené jím samým či osobami, které spolu s ním hřiště užívají a které vzniknou
v době jeho užívání. Všechny sportovní aktivity koná uživatel s vědomím plné vlastní
odpovědnosti.
Každý uživatel je povinen po skončení sportovní aktivity hřiště uklidit.
V případě zjištění jakékoli závady na hřišti, popř. v nejbližším okolí, je uživatel povinen
tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli hřiště.
Základní instalace vybavení:
Branky na malou kopanou, basketbalové koše na „trojkový“ basketbal (Streetball)
Veškeré mobilní zařízení (sloupky + sítě mezi sloupky) je nutné po skončení hry uklidit do
vyhrazených prostor – technická místnost budovy ZŠ Nepolisy.

NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO!!!
1. Vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky s kolíky, obuv s podpatkem, tretry),
resp. znečištěné obuvi.
Povoleny jsou lisované kopačky, turfy, gumotextilové kopačky, sálová obuv.
2. Manipulovat na hřišti s hokejkami, golfovými holemi a dalším náčiním, které by
mohlo narušit jeho povrch.
3. Odhazovat odpadky mimo místa k tomuto účelu zřízená.
4. Vstupovat a pobývat na hřišti s ostrými a skleněnými předměty.
5. Věšet se na zařízení hřiště, popř. ho jinak zatěžovat (zejména se to týká břevna branky,
tyčí branek a sloupků volejbalu či nohejbalu).
6. Přemísťovat jakékoliv vybavení mimo hřiště bez souhlasu provozovatele.
7. Věšet se nebo šplhat na oplocení hřiště.
8. Vstupovat na hřiště se zvířaty.
9. Jezdit na ploše hřiště na kole, koloběžce, kolečkových bruslích nebo jiných
dopravních prostředcích.
10. Konzumovat na hřišti slazené nápoje.
11. Vstupovat a pobývat na hřišti a v jeho okolí s alkoholickými nápoji.
12. Kouřit nebo manipulovat na hřišti a v jeho blízkém okolí s otevřeným ohněm.
13. Používat branky bez zajištění.
DALŠÍ USTANOVENÍ
Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí. Vlastník ani správce hřiště nenese
odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti a to i v případě použití poškozeného nebo
nevhodně použitého zařízení hřiště.
Vlastník ani správce hřiště nenese odpovědnost za škodu vzniklou na soukromých věcech
uživatelů, ani za ztrátu odložených věcí.
Pokud uživatel hřiště nedodržuje tento provozní řád, je provozovatel, popř. majitel,
oprávněn jej ze hřiště vykázat.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Záchranná služba: 155
Policie: 158
Hasiči : 150
Obec Nepolisy: 495 497 234, 734 616 990
V Nepolisech 20.10.2019

