NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Sportovního areálu Holýšov (víceúčelové, atletické, dětské hřiště a vzduchová trampolína)
Pravidla užívání:
➢ sportovní areál je veřejně přístupný, a to každý den během provozní doby – mimo provozní dobu je pobyt a
zdržování se v areálu zakázáno
➢ děti do šesti let věku mají povolen vstup pouze v doprovodu a pod trvalým dohledem rodičů nebo jiné odpovědné
osoby starší 18 let
➢ v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku.
Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dětí zakázat.
➢ při nedodržování nebo porušování pravidel i mimo provozní dobu má správce právo návštěvníky z areálu vykázat
➢ provozovatel ani správce areálu neručí za odložené věci
➢ pobyt ve sportovním areálu je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti zodpovídá zákonný zástupce
➢ provozovatel ani správce areálu nenese odpovědnost za případné poranění či úrazy vzniklé ve sportovním areálu
➢ uživatelé sportovního areálu jsou povinni řídit se pokyny správce, ustanoveními provozního řádu, respektovat
návštěvní řád, dodržovat věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky, dodržovat pravidla slušného chování
a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost
➢ uživatelé sportovního areálu jsou povinni chovat se tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním uživatelům
➢ za úmyslné poškození sportovního areálu nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese
odpovědnost v plné výši uživatel, popř. odpovědný zástupce či jiná odpovědná osoba za uživatele
➢ případné zjištěné závady a poškození je nutno ihned nahlásit správci
➢ před vstupem na hřiště si u vchodu musí každý důkladně očistit obuv. Vstup na sportovní plochu (atletické hřiště,
víceúčelové hřiště) je dovolen pouze ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou, na běžeckou dráhu též v tretrách 4–6
mm
➢ vstup na hrací plochu není povolen v nevhodné obuvi – kopačky, obuv se špunty nebo s podpatkem či černou
podrážkou
➢ vstup na vzduchovou trampolínu je dovolen pouze v ponožkách
➢ na hrací plochu atletického, víceúčelového hřiště a vzduchové trampolíny není dovoleno vnášet a konzumovat
potraviny – vyjma nápojů v uzavřených obalech, které si pak každý odnese
➢ uživatelé sportovního areálu jsou povinni uklízet odpadky pouze do odpadkového koše
➢ porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů, pro podnikající fyzickou osobu při výkonu
své podnikatelské činnosti nebo pro právnickou osobu do výše 200.000 Kč a u fyzických osob do výše 30.000 Kč

Ve sportovním areálu platí zákaz:
➢ poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení sportovního areálu
➢ vstupu se zvířaty
➢ používání jízdních kol, koloběžek, dětských odstrkovadel, kolečkových bruslí, skateboardů apod. na atletické ploše
➢ manipulace s otevřeným ohněm a ostrými předměty
➢ věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, branky
➢ užívání jednotlivých sportovišť, pokud je jejich povrch namrzlý nebo kluzký
➢ užívání herních prvků a vybavení, které je poškozené
➢ kouření, přinášení a konzumace alkoholu a omamných látek, vstupu podnapilým osobám
➢ odhazování žvýkaček
➢ přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
➢ vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu a přelézání oplocení
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavením hřiště, oznamte to prosím neprodleně Policii ČR, Obvodnímu
oddělení Holýšov, Jiráskova třída 5, telefon: 379 491 277 a odpovědnému pracovníkovi provozovatele. Zabezpečíte tím větší
bezpečnost pro své dítě.
Tento řád je pro všechny uživatele a návštěvníky sportovního areálu závazný a nabývá platnosti datem vyhlášení. Uživatelé
a návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat

pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, vzniklé
nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
Návštěvní řád byl schválen usnesením Rady města Holýšova č. 217/2019 odst. b) ze dne 27. 5. 2019.

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád.
Správce hřiště (odpovědný pracovník): paní Věra HULÍNOVÁ, telefon: +420 728 297 861
Důležitá telefonní čísla:
HASIČI 150 - POLICIE 158 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
V Holýšově dne 28. 5. 2019

Mgr. Libor Schröpfer, starosta města Holýšova:………………………………………………………….

