Svárov, Hlavní č. 1, 273 51 Unhošť

Obec Svárov

telefon : 312 698 417 / 724 181 266 , e-mail : ousvarov@gmail.comDS: 3zbbqcd
PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ OBCE SVÁROV
Provozovatelem víceúčelového hřiště je Obec Svárov IČO: 00875481
Víceúčelové hřiště bylo vybudováno v roce 2019 jako školní hřiště ZŠ a MŠ Svárov,
dále pro spolkovou činnost spolků působících v obci a dále k využití veřejností. Povrch
hřiště tvoří litý polyuretan EPDM a lze na něm provozovat tyto sporty:

Tenis, fotbal, volejbal, nohejbal, florbal, házená, basketbal, speed badminton.
Provoz a správa hřiště
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Za plynulý provoz hřiště zodpovídá správce hřiště, p. Ivan Zetek, starosta obce tel:
+420 724 181 266
Provozní doba hřiště je od 8.00 do 22.00 hod.
Rezervaci lze zajistit prostřednictvím rezervačního systému, který je k dispozici na
www.svarov.eu
Klíč od hřiště je možné vyzvednout a odevzdat na OÚ v úředních hodinách nebo u
správce hřiště.
Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a dbát pokynů a
upozornění správce hřiště. Po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a
předpisů o ochraně majetku.
Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi.
Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu hřiště a veškerý
odpad budou vhazovat do odpadkového koše.
Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
Vybíráním poplatků je pověřena referentka OÚ Svárov v úředních hodinách.
V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních,
technických či organizačních důvodů může být rozhodnutím provozovatele,
prostřednictvím správce, provoz omezen či zcela zrušen.
Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení
tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni.
Ceník
Vstup na hřiště je zpoplatněn za osobu:
Ceny při provozování individuálních sportů (tenis, speed badminton)
50,- Kč/1 hod. osoba starší 15 let, bez trvalého pobytu v obci Svárov
24,- Kč/1 hod. osoba starší 15 let s trvalým pobytem v obci Svárov
10,- Kč/1 hod. osoba mladší 15 let, bez trvalého pobytu v obci Svárov
osoba mladší 15 let s trvalým pobytem v obci Svárov má vstup zdarma.
Ceny při provozování kolektivních sportů a při turnajích individuálních sportů jsou
sníženy o 50 %
Členi spolků se sídlem ve Svárově, určeni předsedou spolku jako aktivně
působící členi, mají na hřiště vstup zdarma.
Hřiště pro spolkovou činnost spolků se sídlem ve Svárově je k dispozici zdarma.
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Uživatelům hřiště je zakázáno
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vstupovat mimo ohrazené sportoviště
znečišťovat a poškozovat plochu hřiště
odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená (koš u vstupu na hřiště)
vstupovat v nevhodné obuvi: kopačky, boty s podpatkem nebo ve znečištěné
obuvi
manipulovat s ostrými předměty
jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
vstupovat do objektu mimo vyhrazenou dobu
rozdělávat oheň, konzumovat alkohol, kouřit a užívat omamné látky
odhazovat žvýkačky na umělý povrch
Diváci smí sledovat zápasy pouze z laviček.
Vstup dětí do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozování
sportu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci hřiště.

Ve Svárově dne 9. 5. 2019

Ivan Zetek - starosta obce Svárov
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