PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Využívání hřiště
Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin. Hřiště je určeno povrchem pro následující hry:
tenis, futsal, in-line hokej, volejbal, florbal, nohejbal.
Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě s provozovatelkou
Uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání jednají uživatelé dle tohoto provozního řádu a jsou povinni dbát pokynů a upozornění provozovatelky
K odložení osobních věcí je možno využít uzamykatelných šatních skříněk. Tyto jsou umístěny v prostorách sociálního zázemí, jež je
dále vybaveno umyvadlem, sprchou a toaletou. Celý objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Provozovatelka neručí za
osobní věci ponechané mimo zamčenou skříňku.

Provoz a správa hřiště
Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí v provozních hodinách u provozovatelky hřiště. Ten, kdo si klíče půjčí, je plně zodpovědný za
provoz sportoviště.
Denní provozní doba využívání hřiště je PO – NE 8 – 22 hod.
Provoz hřiště pro veřejnost závisí na ročním období a aktuálním počasí.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.
Nebezpečí úrazu hrozí na vlhkém povrchu hřiště (rosa, déšť).
V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen nahlásit tuto
závadu provozovatelce.
Uživatelé hřiště si mohou u provozovatelky vypůjčit sportovní potřeby pro daný typ hry.

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování zařízení a vybavení hřiště
Na hřišti je zakázáno:
• Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
• Vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky, boty s hroty, s podpadkem)
• Manipulovat s ostrými předměty
• Vstupování podnapilým osobám
• Rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu
• Odhazování žvýkaček na povrch hřiště
• Úmyslné, prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti
V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám.
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