Provozní řád
veřejného víceúčelového hřiště obce Novosedly
1)
Hřiště je určeno k provozování míčových her na jeho celé ploše tvořené umělým
trávníkem s rozlišením hracích ploch barevným lajnováním.
Provozovat zde lze: malá kopaná - celá plocha hřiště, nohejbal, volejbal a tenis - tři plochy
červené barvy včetně "výběhů" a košíková - v severní části hřiště s instalovanou tzv.
IIstreetbasketbalovou"
konstrukcí. Pro všechny druhy uvedených sportů jsou na hřišti
k dispozici příslušná sportovní zařízení. Provozovatelem hřiště je obec Novosedly.
2)
Hřiště je určeno pro veřejnost a na základě dohody může být vyčleněno pro školské,
sportovní, či jiné zájmové společenské organizace.
3)
Uživatelem hřiště se stává každý, kdo vstupuje na plochu hřiště, a je proto jeho
povinností řídit se pokyny uvedenými v tomto provozním řádu, uposlechnout pokynů
obsluhy a správce hřiště.
4)
Správu hřiště zajišťuje obec Novosedly prostřednictvím určeného správce hřiště,
který otevírá a zavírá areál hřiště, zapůjčuje sportovní vybavení, provádí pravidelnou údržbu
hrací plochy a vydává pokyny uživatelům hřiště směrem k dodržování pravidel užívání hřiště.
Správce hřiště je oprávněn vykázat z areálu, uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují
provozní řád hřiště.
5)
Uživatelům hřiště je umožněn vstup na hrací plochu hřiště jen v provozní době a za
těchto podmínek:
- jen v čisté sportovní obuvi s rovnou podrážkou
- nesmí sem být vnášeny předměty nesouvisející se sportovní činností
- nesmí zde být konzumováno jídlo, alkoholické nápoje, či užívání návykových látek všeho
druhu
- na hrací plochu nesmí být vjížděno na kole, kolečkových bruslích apod.
- je zakázáno vodit na hrací plochu hřiště zvířata
- na hrací ploše hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, ostrými předměty a
skleněnými láhvemi
- uživatelům je zakázáno věšet se na branky, sítě a ostatní sportovní zařízení hřiště včetně
jeho opocení
- na hrací plochu nesmí být pliváno, uživatelé hřiště nesmí při sportovní činnosti používat
žvýkačku
- divákům sportovních utkání je vstup na plochu s umělým trávníkem zakázán
6)
Přenosné branky hřiště musí být vždy jištěny ke konstrukcím hřiště pomocí
bezpečnostních lan. Při manipulaci s brankami je zakázáno je posouvat, musí být neseny. Po
jejich případném přemístění jsou uživatelé hřiště po ukončení sportovní činnosti povinni tyto
vrátit na původní místo a zajistit je proti převrácení pomocí bezpečnostních lan ke konstrukci
oplocení hřiště.
7)
Každý uživatel hřiště zde provozuje sportovní aktivity na vlastní nebezpečí a je
povinen chovat se zde tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních uživatelů hřiště.

8)
Uživatelé hřiště jsou povinni šetřit jeho zařízení a vybavení, škodu způsobenou svou
nedbalostí nebo porušením provozního řádu hřiště jsou povinni uhradit obci Novosedly.
9)
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je provozovatel
oprávněn omezit vstup nebo zrušit provoz hřiště.
10)
Seznámení s tímto provozním řádem je povinností všech uživatelů hřiště, a to před
vstupem na hřiště.

František Trefilík
starosta obce Novosedly

Tento provozní řád byl projednán a schválen radou obce Novosedly dne 05.10.2010.

Záznam o vyhlášení právního předpisu:
Na úřední desce a elektronické úřední desce
vyvěšeno dne: 06.10.2010
sňato dne:
2l.10.2010

ovosedly

Provozní doba
veřejného víceúčelového hřiště obce Novosedly

Provozovatel:
Kontakt:

Obec Novosedly
oú Novosedly, Novosedly čp. 1
tel.: 519521009, www.novosedlynamorave.cz

Provozní doba:

denně
duben - říjen od 7,00 do 21 hodin
listopad - březen od 8,00 do 17,00 hodin

Po domluvě s provozovatelem
povětrnostní podmínky.

lze hřiště užívat též v jinou dobu s ohledem na viditelnost a

