Provozní řád – víceúčelové hřiště
Všichni, kteří používají víceúčelové hřiště mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento provozní
řád a pokyny správce hřiště.
l. Provozní doba:
Pro veřejnost je hřiště přístupné v odpoledních hodinách po skončení školní výuky. Činnost školních
sportovních kroužků a sportovních oddílů má před veřejností přednost.
Provozní doba je součástí tohoto řádu.
2. Hřiště je pro veřejnost přístupné pouze v době přítomnosti správce areálu, jím pověřené osoby
nebo s osobou starší 18ti let, která přebírá a následně předává hřiště správci nebo jím pověřené
osobě.
3. Hřiště je v provozu pro veřejnost v době od 1. dubna do 31. října (v případě dobrého počasí možno
i mimo termín).
4. Na hřišti s umělým povrchem je zakázáno užívání nevhodné obuvi (kopačky, nesportovní obuv).
5. V době určené pro veřejnost je možné si hřiště předem rezervovat u správce hřiště pro skupinu
nebo jednotlivce.
6. Vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí, SK ZŠ Jablonné v Podještědí ani škola nenesou
odpovědnost za odložené věci.
7. Přístup na hřiště je možný pouze hlavním vchodem. Přelézání plotu a zamčené brány je zakázáno.
8. V prostoru hřiště je dále přísně zakázáno:
-

vstup na hřiště bez vědomí správce

-

vstup se psy a jinými zvířaty

-

vjezd motorovými vozidly

-

jízda na kole (kola se ukládají do vyhrazených stojanů)

-

jízda na kolečkových bruslích, skateboardech apod.

-

užívání alkoholických nápojů a drog a kouření

-

střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti

-

odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, zejména žvýkačky

-

jakkoliv znečišťovat a poškozovat areál

-

manipulovat s částmi vybavení hřiště (branky a jiné sportovní nářadí), jejich používání

k účelu, pro který nejsou konstruovány (zákaz houpání, věšení, odkládání oblečení apod.)

Porušení provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.

Schváleno výborem Sportovního klubu ZŠ Jablonné v Podještědí, o.s. dne 10. 3. 2009

___________________________
Josef Prašnický (správce hřiště)

_____________________________
Mgr. Petr Kopřiva (předseda klubu)

Směrnice k provozování hřiště

-

provozní doba pro veřejnost Po – Pá 15,00 – 20,00hod.
So, Ne + svátky 9,30 – 20,00hod.

-

při obsazování využívání hřiště mají přednost školní kroužky před organizovanými spolky, pak
ostatní veřejnost
časové využití hřiště možno dojednat se správcem hřiště osobně nebo tel: 774167310
ihned správci nahlásit případné závady a nedostatky

-

-

