PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU
1.

V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci)
sportovního areálu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených
provozovatelem, tj. správce hřiště a dozorujících osob.
2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do areálu sportovního centra nebo na
jednotlivé sportoviště. Vstup na jednotlivá sportoviště vždy ohlásí správci areálu nebo
odpovědné osobě.
3. Správce areálu dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu, přijímá objednávky na
rezervace a zapůjčuje sportovní vybavení.
4. Vstup do areálu sportovního centra je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu
sportovního centra mimo provozní dobu je zakázáno.
5. Uživatel (návštěvník) je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou
způsobeny provozovateli areálu sportovního centra v plné výši.
6. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel
neodpovídá. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného
užívání sportovního vybavení a vybavení sportovišť.
7. Osoby mladší 15 let mohou využívat veškerá sportoviště pouze pod dohledem a odpovědnosti
osoby starší 18 let.
8. Provozovatel (správce) neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků sportovního
centra.
9. Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností a alkohol, návštěvník je
rovněž povinen si vnesené věci odnést.
10. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
Neoprávněným osobám je zakázáno manipulovat s provozním zařízením haly (termostaty,
vypínače, ovládání nářadí apod.).
11. Vstup na multifunkční hřiště je povolen jen za těchto podmínek:
a. jen v očištěné sportovní obuvi s rovnou podrážkou. Vstup v obuvi s hliníkovými a
umělohmotnými špunty a v tretrách s hřeby určenými pro antukový a škvárový
povrch se zakazuje
b. je zakázáno věšet se na ochranné sítě, branky a koše na basketbal a svévolně
poškozovat zařízení a vybavení sportovišť
12. V areálu sportovního centra je přísně zakázáno:
a. kouření mimo vyhrazená místa a manipulace s otevřeným ohněm
b. požívání alkoholických nápojů a požívání jiných omamných prostředků
c. jízda na kole, motorkách, používání kolečkových bruslí, skateboardů apod.,
nejedná-li se o řízenou akci
d. vodění psů a jiných zvířat do areálu sportovního centra, nejedná-li se o řízenou akci
e. používat žvýkačky a jiné produkty, které závažně narušují pořádek a čistotu v areálu
sportovního centra
13. Minimální hrací doba na sportovištích v době určené pro veřejnost je 60 minut a je započata
smluvní hodinou.
14. V provozním objektu je pro návštěvníky areálu sportovního centra volně přístupné WC. Šatny a
umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány jen po dohodě se správcem areálu

15. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem nebo jinými odpovědnými
osobami z areálu sportovního centra vykázán, a podle okolností může být jeho chování i
předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR a Městské policie.
16. Provozní doba:
Nekrytá sportoviště: Po - Ne 8:00 – 22:00 hodin
Jiné termíny je možné dojednat se správcem areálu individuálně
17. Rezervace sportovišť
Jsou možné elektronicky na adrese dolnibrezany.cz nebo telefonicky po domluvě se správcem
Zdeňkem Chaloupkou na tel. čísle: 604171813
18. Tísňové telefonní linky:
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod., která
ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
150 HASIČI Hasičský záchranný sbor ČR
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na
telefonní lince
155 ZÁCHRANKA Zdravotnická záchranná služba kraje
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo
158 POLICIE Policie České republiky
156 Městská (obecní) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání je určeno především pro cizince a pro tísňové
volání při rozsáhlých mimořádných událostech.
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