ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KAZNĚJOV

PROVOZNÍ ŘÁD A POVINNOSTI UŽIVATELE HŘIŠTĚ, č.j. 137/15
Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková
organizace se sídlem Školní 479, 331 51 Kaznějov IČO: 606 110 14

1. Využívání hřiště
a) Hřiště je určeno organizovaným sportovním aktivitám ZŠ Kaznějov, veřejnosti a sportovním
organizacím k provozování míčových her. Použití – tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná,
míčové a školní hry. Povrch Oranžového hřiště tvoří pryžový sportovní povrch ,,Conipur EPDM“ jednovrstvý elastický sportovní povrch na bázi PUR/EPDM granulátu.
b) Ke sportovnímu vyžití hřiště veřejností je určeno pouze nové multifunkční hřiště. Všem osobám
je přísně zakázáno vstupovat do jiných prostorů areálu a na jinou než na určenou přístupovou cestu
vedoucí k multifunkčnímu hřišti a na samotné Oranžové hřiště.
c) Hlavní vstup pro uživatele hřiště je umožněn vraty u areálu hřiště u budovy tělocvičny školy,
vstup otevírá a zavírá správce hřiště. Hřiště je možné využít v níže uvedené provozní době, a to
pouze v době předem dohodnuté se správcem hřiště. Rezervaci hřiště je možné sjednat pouze
telefonicky, nejméně dva pracovní dny předem, rezervace je platná jen po jejím potvrzení
správcem. Mimo zarezervované hodiny je přístup do celého sportovního areálu nepovolaným
osobám přísně zakázán.
d) Každý uživatel hřiště je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do
areálu. Vstupem do sportovního areálu se zavazuje tento provozní řád dodržovat.
Ihned při příchodu je každý uživatel z řad veřejnosti povinen zapsat své jméno, příjmení a bydliště do
Provozního deníku hřiště – Deník návštěv / veřejnost (k dispozici u správce hřiště).

Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu.
Při odchodu z hřiště je uživatel povinen uvést užívané hřiště do původního stavu.
e) Po celou dobu užívání hřiště je uživatel povinen dbát bezpečnostních předpisů a předpisů k
ochraně majetku a zdraví. Za škodu na zdraví či majetku vzniklou v důsledku porušení těchto
povinností uživatel plně odpovídá a v případě jeho nezletilosti za tuto škodu plně odpovídá jeho
zákonný zástupce. V případě pronájmu sportovních zařízení k organizované akci odpovídá za úraz a
škody na zařízení a vybavení hřiště subjekt, který akci organizuje.
f) Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce a řídit se ustanoveními tohoto provozního
řádu.
2. Provoz a správa hřiště
a) Za provoz odpovídá správce hřiště. Rezervaci hřiště je možné sjednat pouze telefonicky, nejméně
dva pracovní dny předem, rezervace je platná jen po jejím potvrzení správcem.
SPRÁVCE HŘIŠTĚ - TEL. KONTAKT:
REZERVACE V SUDÝ TÝDEN: TEL. 728 850 702
REZERVACE V LICHÝ TÝDEN: TEL: 728 850 709

b) Denní provozní doba využívání hřiště – podle období v závislosti na klimatických podmínkách
(hřiště bez umělého osvětlení). V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz (vlhko,
mlha, déšť, mráz, sníh) je správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by
předem tuto skutečnost oznamoval uživateli.
Platba za užívání hřiště - sportovní organizace, možnost přednostně zarezervovat hřiště:
Cena za 1 hodinu užívání hřiště bez přístupu do budovy školy činí: 95,- Kč
Cena za 1 hodinu užívání hřiště s možností přístupu do budovy školy (soc. zařízení) činí: 105,- Kč
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PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
tj. jednotliví zájemci, kolektivy (i bez právní subjektivity), sportovní organizace:
BŘEZEN; ŘÍJEN
pondělí - čtvrtek:
pátek – neděle:

15.00 - 18.00 hod
14.00 - 18.00 hod

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN; ZÁŘÍ
pondělí, středa, čtvrtek: 15.00 - 19.00 hod
úterý:
17.00 - 20.00 hod
pátek – neděle:
14.00 - 19.00 hod
ČERVENEC – SRPEN
pondělí – neděle:
16.00 - 20.00 hod
LISTOPAD – ÚNOR
pondělí - čtvrtek:
pátek – neděle:

15.00 - 16.00 hod
14.00 – 16.00 hod

Školní výuka: září – červen, pondělí – čtvrtek 7.45 – 15.00 hod., pátek 7.45 – 14.00 hodin.
c) Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů,
zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
d) Nelze-li ze strany správce dodržet smluvený a objednaný čas, je správce povinen tuto skutečnost
oznámit uživateli nejméně 2 hodiny před stanoveným časem.
e) Nelze-li ze strany uživatele - objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu
správci hřiště neprodleně nahlásit nejpozději 24 hodin předem.
Pokud tak neučiní, je uživatel - objednatel, na něhož se vztahuje povinnost platby za pronájem
plochy, povinen uhradit plnou cenu objednávky.
f) Každý je povinen při zjištění jakékoli závady na hřišti nebo v bezprostředním okolí toto ihned
ohlásit správci nebo jím pověřeným osobám. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že bude
činěn odpovědným za případnou škodu, která by v souvislosti s tím vznikla.
g) Užívání hřiště veřejností (jednotlivci a kolektivy bez právní subjektivity) je bezplatné.
h) Každý, kdo hřiště využije, bude používat sportovní potřeby k tomu určené včetně vybavení
hřiště. Možnost zapůjčení sportovního náčiní je u správce hřiště dle jeho pokynů. Po uplynutí doby
pro zapůjčení se náčiní vrací správci v nepoškozeném stavu.
Vstup na umělý povrch hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi k tomu určené.
Na povrch je přísně zakázáno vstupovat s nevhodnou obuví, např. špičaté podpatky, kopačky,
atletické tretry nebo ve znečištěné obuvi (např. blátem/štěrkem).
Na povrchu nelze jinak zvyšovat míru mechanického otěru nad rámec běžného užívání sportovního
hřiště.
Povrch nesmí být vystaven přímému ohni.
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3. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
a) V celém areálu je zakázáno jakékoli jeho znečišťování nebo poškozování, používat žvýkačky.
b) V areálu je zakázáno:
-vstup mimo vyhrazenou provozní dobu
- ponechat děti a mládež do 15 let bez doprovodu rodičů nebo jiných odpovědných osob nad 18 let
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi
- manipulovat ostrými předměty
- jezdit na kole či motorovém vozidle, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích
- používat tretry
- přemisťovat pevná nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
- požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky
- kouřit
- vnášet nealkoholické nápoje v jiných než plastových obalech.
c) Do areálu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.
d) Do areálu je zakázán vstup se psy a jinými domácími zvířaty.
e) V areálu nejsou určena místa, kam lze odkládat věci a ani místa, kam tyto věci lze obvykle
odkládat. Každý je povinen si zajistit ochranu svých odložených věcí.
4. Závěrečná ustanovení
a) Při nedodržení tohoto provozního řádu je správce oprávněn vykázat z hřiště toho, kdo své
povinnosti porušil, a hřiště uzavřít. Při nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo
porušování občanského soužití v souvislosti s provozem sportovního areálu je správce povinen tuto
skutečnost sdělit vedení školy, popřípadě policii.
DŮLEŽITÁ ČÍSLA:
HASIČI:
150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155 (112)
POLICIE ČR:
158
ZŠ KAZNĚJOV:
373 332 126
Správce hřiště:
V SUDÝ TÝDEN: 728 850 702
V LICHÝ TÝDEN: 728 850 709

b) Tento provozní řád a jeho případné změny jsou vyvěšeny v prostoru hřiště (u vstupu do areálu a u
vstupu na hřiště). Na webových stránkách http://www.kaznejov.cz/ , http://zskaznejov.webnode.cz/
a to včetně kontaktu na správce hřiště.
c) Měnit a doplňovat provozní řád Oranžového hřiště je oprávněn pouze ředitel ZŠ Kaznějov.

V Kaznějově dne 23. 3. 2015

Mgr. Hana Patrichiová, ředitel školy
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