Provozní řád – sportoviště ZŠ Jablonné v Podještědí
Užívání školního hřiště je vázáno na tyto podmínky:
1. Vedoucí a cvičenci jsou povinni dbát na dodržování provozního řádu
sportoviště. Ředitel školy, školník a správci hřiště mají právo kdykoliv se
přesvědčit o dodržování daného provozního řádu. Jejich pokynů musí být
uposlechnuto. Při nerespektování daných pravidel cvičenci budou muset
opustit areál.
2. V celém areálu školy platí zákaz kouření, pití alkoholu, používání omamných
látek apod. Dále je zakázáno vodit do areálu psy a jiná domácí zvířata, jezdit na
kole, skateboardech a kolečkových bruslích.
3. Vedoucí a cvičenci musí dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla. Svým
chováním nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví své i ostatních. V případě
zranění jsou povinni poskytnout první pomoc, případně zavolat lékařskou
pomoc.
4. Všichni cvičenci se musí chovat tak, aby nepoškozovali a neničili majetek.

V

případě poškození jsou povinni každou závadu nahlásit správci, dále se zavazují,
že v co nejkratší době finančně uhradí způsobenou škodu. Při použití cvičebního
nářadí se vedoucí postarají o jeho úklid.
5. Je zakázáno používat zařízení v rozporu s jeho určením, jakékoliv opravy
a neodborné zásahy jsou přísně zakázány. Opravu a údržbu mohou provádět
pouze oprávněné osoby. Dále je zakázáno odhazování žvýkaček na povrch
hřiště a povrchy zařízení, je zakázáno i jakékoliv jiné znečišťování areálu.

6. Jednotlivá zařízení je možno používat k účelu, ke kterému jsou určena.
Bezpodmínečně je povolen vstup na hrací plochu pouze ve sportovní obuvi.
7. Použití areálu je na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
8. Vstup dětí do věku 15 let je možný pouze v doprovodu odpovědné osoby
starší 18t let.
9. Provozovatel neodpovídá za ztrátu odložených věcí.
10. Užití sportoviště bude dospělé veřejnosti zpoplatněno nájemným dle
aktuálního sazebníku. Požadovanou částku uhradí správci areálu, který jim
předá vyplněný příjmový doklad.
11. Provozní doba:
září – červen: od 15.00 do 21.00 hodin; červenec – srpen: dle dohody se
správcem;
soboty a neděle rovněž po dohodě se správcem areálu.

Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá správce. Vede deník, do
kterého zaznamenává počty hodin zatížení, závady, jména osob nebo
organizací, které sportoviště využívaly a v jakém rozsahu, dále zaznamenává též
jím provedenou údržbu a kontrolu sportoviště.

V Jablonném v Podještědí: 1. 9. 2018
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