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Provozovate|:
1. Tento provo zni řád určujepodmínky bezpečnéhoprovozu na sportovištia musí bý všemi návštěvníkya uŽivateli
dodržován.Areál i veškerévybaveníje majetkemprovozovatelea je postavenna jeho pozemku.
bezpodmínečně
2. Dodržováníprovozníhořádu kontroluje správce areá|u.Správce areáluje oprávněn okamŽitě ukončitužívánísportovního
areálu nebo vykázat z areá|uvšechnyosoby, kterénedbajíjeho pokynůa kterénedodrŽujítento provoznířád.
3. Do areálu mají přístuposoby pouze se souhlasemsprávce. Přivstupu do areálu se na vstupujícíosoby vztahujípodmínky
uvedenév tomto řádu.
4 . V areálu hřiště lze provozovattenis' volejbal, nohejbal,ma|ou kopanou,košíkovoua badminton.
5 . Na hřišti s umělou trávou je povolen vstup v čistéobuvi (tenisky, botasky' cviěky). Každý se před vstupem na hřiště
přezuje do ěistéobuvi. Na hřištěje zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky,tretry,kanady, pohory atd.).
6 . V areálu je úp|ný zákaz jizdy na ko|e' na motocyklu, na kolečkovýchbruslích' na skateboardech'na tříkolkách a na

koloběŽkáchpo celéplošehřiŠtě.
7 ' Do areáluje zákazvstupu psůa jiných domácíchmíÍat.
8. Na umělý povrch je zakázánonosit nápoje ve skle, zákazvstupu s otevřenýmohněm a v celémareálu p|atízákaz kouření.
g. KaŽdý uživatelnese plnou odpovědnostzav|asÍni bezpečía plnou odpovědnostzapřípadnou újmunebo škody vznik|é
jemu, .;in1imuŽivatelůmnebo majiteli sportovníhoareálu, kterésvým jednáním způsobí.PÍi uŽívánísportovníhoareálu
"organuaěi,
společenským sdruŽénímapod. nese odpovědnost za pŤípadnéškody a újmy na majetku a zaÍizeni
Sportovníhoareálu vedoucí organizaceči sdruženínebojím pověřená osoba.
1 0 .Uživatelje povinen nahraditveškeréškodynebo aráty. kterébyly jeho vinou způsobenyprovozovate|iareálu.

1 1 .Případnýúraznebo poškozeníareálu se hlásí správci.
12.Dětem mladším15+i let je vstup do areálu povolenjen v doprovodu dospěléosoby.

Na sportovištěnemajípřístuposoby' kteréjsou pod vlivem alkoholu čijiných návykových látek a kteréby mohly svým
chovánímnarušitpořádek, bezpečnosta čiStotuv areálu.
1 4 .Uživatelůmje zakáaáno provádět veřejnou produkci, která by ohroŽovala klidné využívánisportovníhohřiště a obyvatel
žijícíchv přilehlém okolí.
15. Provozovatel neruěíza věci odloženév areálu. Provozovatel neneseodpovědnostza škoduěi zcizeni soukromých věcí
areá|u.
návštěvníků
l6. Do areálu se nesmívnášetpředměty nesouvisejícíse sportovníčinností.Vlastni Sportovnípotřeby (míče'tenisovépálky
atd.)si kaŽdýuŽivatel sportovištěpřinese sebou.Návštěvníkje rovněžpovinen si vnesenévěci odnést.
l7. VeškerézaÍízenia plochy areálu musí uživate|uŽivaÍpouzek účelu,ke kterémujsou určeny.Počethráčůna hřišti může
la
lJ.

bý správcem omezen s ohledem na bezpeěnosta slušnéchování.
l8. Vstup do areáluje moŽný pouze v provoznídobě. Provozni dobaje uvedenav příloze tohoto provozníhoÍádu,ZdrŽovat
se v areálu mimo provo'ní.dobuje zakázáno.Provoznídoba můŽebyt po posouzenísprávcem zkrácenadle světelnýchči
klimatických podmínek.
19. Po dobu školníhovyučováníslouŽí hřiště pro výuku tělesnévýchovy Žáki ZŠ a MŠ Arch|ebov. Jiné vyuŽití v době

školníhovyučováníjemoŽnépo dohodě s provozovatelemareálu.
20. Vstup do areálu je moŽný pouze po úhraděpoplatku zapronájem. Platba zapronájem hřiště se uskutečnívŽdy předem
správci areálu. Cena pronájmu hřištěje uvedenav přílozetohoto provozníhořádu'
2|. Y pŤipaděsportovánídospělých a dětíbude úětovánovstupnéza dospělou osobu.
22. odpoplatku za pronájem bude v rámci tréninkuosvobozena organizaceTJ Soko| Archlebov.

23. Každáhracíhodinaje 50 minut a 10 minut je vyhrazeno na údrŽbuhracíplochy'
24, KaŽdý uživatelpřed uplynutímhrací doby je povinen uvésthřiště do původníhostavu tzn' provéstpřekartáčováníhrací
plochy a zanechaÍhracíp|ochua oko|ív ěistotě.
25. Maximální doba pronájmu jednou osobou v 1 den jsou 2 hodiny. K de|šídobě pronájmu (za účelempořádání turnajů
apod.)je nutný souhlas provozovatele.
26, obecArchlebov si vyhrazuje,v případěhromadnéobecnísportovníakce, právo zrušitobjednáníhřištěostatnímiuŽivateli
a to v týdennímpředstihu.

75l11lZ6 dne l 8.4.201l a je platnýod l9.4.20l 1.
obce Archlebov usnesením
27' Provoznířád byl schválenZastupitelstvem
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