TJ Šumavam Vimperk
Oddíl odbíjené
Provozní řád sportoviště
Čl. I
Využívání hřiště
1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je TJ Šumavan Vimperk
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech
věkových skupin, zejména k míčovým hrám (odbíjená a nohejbal).
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý
druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.
Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz. čl. č. III.

Čl. II
Provoz a správa hřiště
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce tel. XXXXXXXXX . Smluvit pronájem je
možno telefonicky na uvedeném telefonu správce. Vybíráním poplatků a předáním klíčů
od hřiště a zázemí hřiště je pověřen správce hřiště.
2. Denní provozní doba víceúčelového hřiště:
duben, květen, září, říjen
červen ,červenec, srpen

8,00 – 20,00 hod
7,00 – 21, 00 hod

Cena pronájmu hřiště je včetně zázemí 150, Kč/hodinu.
V čase tréninků a zápasů má oddíl odbíjené TJ Šumavan přednostní právo využívání
sportoviště:
Jedná se o tréninky: úterý a čtvrtek od 16.00 do 21.00 hodin.
Zápasy (nepravidelně): pondělí nebo středy od 16.00 do 20.00 hodin.
3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce
oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost
předem oznamovat objednateli.
4. Nelze li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn
nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
5. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení, v zázemí hřiště
nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit
správci hřiště.

6. Při pořádání sportovních aj. akcí v areálu sportoviště budou přístupné šatny a sociální
zařízení v zázemí hřiště. Šatny a sociální zařízení je možné zpřístupnit po dohodě se
správcem sportoviště pouze pro potřeby sportujících návštěvníků areálu.
7. Po ukončení činnosti vedoucí zajistí úklid vybavení na předepsané místo, počká na
odchod hráčů a diváků, zajistí uzavření oken v zázemí hřiště, zhasnutí světel, uzavření
vody a zamkne bránu hřiště a dveře v zázemí hřiště.

Čl. II
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V této souvislosti zde platí zákaz:
odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
vstupu v nevhodné obuvi kopačky, boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi
manipulace s ostrými předměty
vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
konzumace alkoholických nápojů, užívání omamných látek a jídla všeho druhu
vstupu podnapilým osobám, kouření v celém areálu
vstupu se zvířaty
2. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu
pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z vyhrazeného
místa na lavičkách u oplocení.
3. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak
omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
4. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
5. Nezletilým je vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu dospělého cvičitele nebo
vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost cvičenců.

Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského
soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit policii na telefon 156

Ve Vimperku dne 1.8.2011

Lubomír Dvořák
Předseda oddílu odbíjené
TJ Šumavan Vimperk

