PROVOZ
VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ
při Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci
(Nábřežní 28/413)

/sportoviště otevřeno PRO VEŘEJNOST v období 1. dubna – 31. října/

Duben + květen + červen:

ÚT, PÁ
SO, NE

15:00 – 19:00
10:00 – 19:00

Červenec + srpen:

ÚT, PÁ
SO, NE

10:00 – 20:00
10:00 – 20:00

Září + říjen:

ÚT, PÁ
SO, NE

15:00 – 19:00
10:00 – 19:00

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ
může být
provoz veřejného hřiště přerušen a hřiště uzavřeno!!!
PROVOZOVATEL MÁ PRÁVO
provoz veřejného hřiště upravovat dle vlastní organizace
a dle vzniklých klimatických podmínek!!!

PROVOZOVATEL
Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

Mgr. Dominik Liberda – ředitel školy
Martina Ambrožová – správní manažerka
(731 406 106)

PROVOZNÍ ŘÁD
VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ
při Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci
(Nábřežní 28/413)

Toto hřiště je určeno ve stanovenou dobu (mimo dobu školního vyučování
a sportovních tréninků) ke sportování široké veřejnosti a k účelům, pro
které bylo vybudováno – volejbal, malá kopaná, basketbal, tenis, házená
a další míčové hry, atletické disciplíny.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Uživatel: uživatelem se stává každý, kdo vstupuje do areálu hřiště.
Nesmí ohrožovat svým chováním a činností v areálu ostatní uživatele.

Správce hřiště: je označen visačkou nebo tričkem s nápisem SPRÁVCE.
Zajišťuje otevření a uzavření areálu ve stanovenou dobu. Reaguje na
rezervační požadavky ze strany uživatelů. Poskytuje uživatelům
příslušenství, dle druhu sportu (volejbalovou a tenisovou síť včetně
sloupků na zavěšení sítě). Dohlíží na pořádek a čistotu v areálu. Umožňuje
sportujícím vstup na WC. Je oprávněn vykázat z areálu hřiště ty uživatele,
kteří nedodržují pokyny tohoto řádu. Neručí za odložené věci (oděvy,
obuv, sportovní nářadí, peněženky, mobilní telefony, osobní věci, apod.).

Provozovatel: provozovatelem je Základní škola Jeseník, p.o.
Provozovatel stanovuje (ve spolupráci se zřizovatelem školy) provozní
podmínky a dobu užívání hřiště veřejností. Dohlíží na technický stav
zařízení a způsobilost funkce sportovního areálu.

POKYNY PRO UŽIVATELE:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

Uživatelé se v areálu hřiště mohou pohybovat svobodně, vždy však tak, aby
neohrozili sebe ani ostatní uživatele.
Děti do 8 let věku mají přístup do areálu hřiště pouze v doprovodu rodičů,
trenéra nebo osoby starší 15 let.
Každý uživatel používá hřiště a jeho příslušenství na své vlastní nebezpečí.
Dříve příchozí se chová ohleduplně a přibere do hry, pokud to jde, ostatní
uživatele.
Uživatelé si mohou za stanovených podmínek vypůjčit u správce hřiště
sportovní materiál, je-li materiál v té době k dispozici.
Počet hráčů užívajících jedno zařízení současně není stanoven. Omezuje jej
pouze správce hřiště s ohledem na bezpečnost a slušně chování uživatelů.
Veškerá zařízení a plochy v areálu musí uživatel užívat v souladu s jejich
funkcí.
Pokud uživatelé způsobí jakoukoli škodu, jsou povinni toto oznámit
bezodkladně správci, který provede o události zápis do provozního knihy.
Náklady na opravu či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu
uživatel, který škodu způsobil.
Uživatelé vstupují do sportovního areálu ve vhodné sportovní obuvi atletická obuv, tenisky (atletické tretry patří pouze na atletickou dráhu).
Uživatelé si mohou za daný poplatek zarezervovat příslušná hřiště či celý
sportovní areál (viz „Podmínky rezervace“).
V areálu hřiště se uživatelé bez rezervace musí vždy domluvit. Neplatí zde
slovo silnějšího ani staršího. Platí zde pouze tento provozní řád, který
provozuje správce hřiště.
Dojde-li přes všechny tyto pokyny k roztržce mezi uživateli, řeší ji správce
hřiště tak, že vykáže obě znesvářené strany z areálu hřiště nebo v horším
případě přivolá k vyřešení celé záležitosti městskou policii.
Správce veřejného hřiště je oprávněn okamžitě ukončit užívání hřiště nebo
vykázat ze hřiště všechny osoby, které nedodržují provozní řád hřiště, které
svým chováním a svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů, nebo
poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, v případě předchozí
rezervace navíc i bez jakékoli náhrady za případný nevyužitý zaplacený čas
za pronájem hřiště. Při opakování porušení podmínek provozu hřiště je
provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit z užívání na dobu určitou
osoby popřípadě také organizace, které porušování způsobují, či za ně
zodpovídají.

PROVOZOVATEL
Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

V areálu hřiště – sportovního areálu je

Z A K Á Z Á N O:
a)

Znečišťování, úmyslné poškozování či ničení zařízení (popř.
hřiště).
b) Vstupovat v nevhodné či znečištěné obuvi (bláto, škvára,
ostatní nečistoty) na hrací plochu či atletický ovál.
c) Vstupovat na hrací plochy v kopačkách nebo podobné obuvi se
špunty či hřeby na podešvi.
d) Vynášet sportovní materiál a vybavení ven z areálu hřiště.
e) Věšení se na obroučky basketbalových košů, střílení
na prázdnou házenkářskou branku bez chytajícího brankáře,
věšení se na břevno házenkářské branky, šplhání a věšení na
sloupy basketbalových košů, na sloupky na zavěšení sítí.
f) Vodění psů a jiných zvířat do areálu hřiště.
g) Ježdění s kočárky, na kole či inline bruslích v celém areálu
hřiště.
h) Kouření, používání otevřeného ohně a pyrotechnických
prostředků.
i) Pití alkoholických nápojů.
j) Provozování jakékoli činnosti ve sportovním areálu pod vlivem
alkoholu či omamných látek.
k) Nošení nápojů do areálu ve skle.
l) Pití nealkoholických nápojů jako jsou Coca-Cola, Pepsi-Cola či
Kofola (zanechávají těžko odstranitelné skvrny).
m) Hlučné, nevhodné, vulgární chování.
n) Konzumace
jakýchkoli
jídel
včetně
žvýkaček
v celém
sportovním areálu (z důvodu ochrany zdraví sportujících i
ochrany sportovních povrchů).
o) Ublížení na zdraví z nedbalosti či dokonce úmyslné ublížení na
zdraví.
Závažnější porušení tohoto provozního řádu bude řešit a také
postihovat (v součinnosti se správcem hřiště) Městská policie
Jeseník.
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PODMÍNKY REZERVACE
PRO VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ
(při Základní škole Jeseník, p.o. - Nábřežní 28/413)
1.

2.
3.
4.
5.

Pokud si chce uživatel rezervovat hřiště (či dokonce celý sportovní areál)
pro svou sportovní činnost, objedná si, tedy rezervuje si hřiště telefonicky
u správce hřiště v době provozu hřiště (viz provoz veřejného hřiště), a to
na telefonním čísle 720 943 121.
Objednávky rezervací budou přijímány maximálně s měsíčním předstihem.
Úhrada za pronájem bude prováděna v hotovosti, nebo převodem na účet
školy, dle pokynu správce hřiště.
V případě, že nebude objednatel chtít nebo moci svou rezervaci využít, je
povinen tuto včas zrušit u správce hřiště.
Nedostaví-li se objednavatel rezervace k převzetí hřiště nejpozději
do 10 minut po dohodnuté době, bude správcem rezervace automaticky
zrušena a hřiště uvolněno dalším uživatelům. Při opakovaném nevyužití
rezervace může provozovatel další objednávky na rezervaci od tohoto
objednavatele odmítnout.

CENÍK
PRO REZERVACI VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ
(1 hodina)
(1 hodina)
(1 hodina)

hřiště na basketbal, volejbal nohejbal ………..… 100 Kč
hřiště na házenou, kopanou resp. tenis ………..… 200 Kč
sportovní areál
………..… 500 Kč

HRACÍ DOBA UŽIVATELŮ BEZ REZERVACE
1)

2)

Maximální hrací doba je 2 hodiny. Pokud po této době přijdou na hřiště
další (noví) zájemci, jsou uživatelé povinni jim uvolnit hřiště. Pokud
po zmíněné době nebudou jiní zájemci o hřiště, pak mohou uživatelé
pokračovat až do té doby, než přijdou další zájemci.
Pokud na hřiště přijdou zájemci, kteří mají rezervaci, musí uživatelé
opustit hřiště ke stanovené době rezervace.
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