NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Víceúčelového hřiště ul. Vrchlického
Zřizovatel: Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda.
Provozovatel: Základní škola Npor. Loma, Školní 1510, Příbor
Vážení návštěvníci:
1.

Sportovní areál je určen k provozování tělesné výchovy, mimoškolních a mimo vyučovacích
aktivit, pro děti nad 10 let. Uživatel mladší 10 ti let musí být v doprovodu osoby starší 15 let.
Děti do 3 let musí být při pobytu na hřišti pod trvalým dozorem! Zařízení nejsou pro tyto děti
bez dozoru určena.

2.

Návštěvník je povinen:
seznámit se s celým návštěvním řádem
dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil a
neomezil ostatní účastníky
chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno
nést odpovědnost za vzniklé škody
po své návštěvě hřiště uklidit
uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas či se řídit dle provozní doby hřiště a
provozovat určený druh sportu
po celou dobu užívání hřiště dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy k ochraně majetku
vstupovat na hřiště pouze v čisté sportovní obuvi bez špuntů a hrotů, se světlou podešví









3.

















V celém areálu je zakázáno:
kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
přinášet do areálu skleněné lahve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky,
chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
přinášet do prostoru hřišť nápoje v plechovkách (pivo, energy drink), nápoje na bázi Coly (CocaCola, Pepsi-Cola, Kofola, …).
konzumovat jídlo v prostoru hřiště
poškozovat zařízení areálu
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
jízda na kole a používání motorových vozidel
vstupovat do sportovního areálu se psy a jinými zvířaty
stanování a rozdělávání ohně
odhazovat žvýkačky
úmyslně a prudce odrážet míč o plot a sítě z bezprostřední blízkosti
pohybovat se mimo prostory určené ke sportování
chovat se hlučně a nevhodně
jezdit v areálu hřiště na kole, kolečkových bruslích a skateboardu, koloběžkách.
přelézat plot a pohybovat se na hřišti mimo vyhrazenou dobu
vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí
přemisťovat pevné, nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
po povrchu hřiště se nesmí tahat florbalové branky ani jiné příslušenství hřiště




Pokyny pro uživatele hřiště:
hřiště lze využívat individuálně nebo kolektivně
zájemcům budou zapůjčeny branky, sloupky, sítě





4.




5.

provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu.
Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí pronajímatelů.
správce areálu má právo odmítnout vstup těm osobám, které porušují ustanovení tohoto
provozního řádu. Uživatelé hřiště jsou povinni uposlechnout pokyny správce hřiště
pronájem zahrnuje vlastní sportování, přípravu a úklid nářadí
Všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště, se musí řídit tímto provozním řádem
Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí
Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.
Provozní doba pro veřejnost (pouze za příznivého počasí)

Období
duben - červen
červenec - srpen
září - říjen

Dny
PO - PÁ
SO, NE, svátky
PO – NE, svátky
PO - PÁ
SO, NE, svátky

Otevírací hodina
15.00 - 20.00
9.00 - 12.00 14.00 - 20.00
9.00 - 12.00 14.00 - 20.00
15.00 - 18.00
9.00 - 12.00 13.00 - 18.00

Veškerý plánovaný pronájem sportovišť v průběhu školního roku organizuje a zajišťuje škola.
Kontakty: hriste@zs-lomapribor.cz
Tel: 556 723 058
GPS souřadnice areálu: 49.6387083N, 18.1513753E
Důležitá telefonní čísla:
Centrální služba pomoci: 112
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie ČR Příbor: 974 735 751
Městská policie Příbor: 721 146 146
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně
Městské policii Příbor na tel. 721 146 146
UPOZORŇUJEME, ŽE CELÝ PROSTOR ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM
SYSTÉMEM.

