Provozní a návštěvní řád
víceúčelového venkovního sportoviště
Hébéme se spolem
1. Víceúčelové venkovní sportoviště Hébéme se spolem (dále jen sportoviště) je
určeno pro děti ve věku od 6 do 18 let a dospělé. Pobyt na hřišti je na vlastní
nebezpečí uživatele, za děti ručí v době vyučování a pobytu ve školní družině učitel,
vychovatel nebo vedoucí zájmového kroužku, v době určené pro veřejnost rodič,
odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.
Dětem je vstup na sportoviště a užívání sportovního vybavení povoleno jen
v doprovodu a pod trvalým dohledem rodiče či jiné dospělé odpovědné osoby.
Odpovědnost za úmyslné poškození zařízení hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou
nerespektováním provozního řádu nese v plné výši dohlížející dospělá osoba, za
škodu způsobenou dospělým sám dospělý, v případě pronájmu organizaci nebo
skupině zástupce pronajímatele.
2. Provozní doba sportoviště je
a) v období duben – říjen stanovena samostatným časovým rozvrhem,
b) v období listopad - březen je hřiště uzavřeno a je na ně zakázán vstup.
3. Uživatelé sportoviště musí dodržovat účel, pro který je sportovní vybavení
určeno.
4. Uživatelé sportoviště jsou povinni udržovat na sportovišti a v jeho okolí pořádek,
řídit se ustanoveními Provozního a návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušného
chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Z užívání sportoviště jsou
vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu a provozovatele a
ohrožují tak zdraví, bezpečnost, pořádek nebo čistotu, dále pak osoby podnapilé a
pod vlivem omamných a návykových látek.
5. V celém prostoru sportoviště je přísně zakázáno:
- kouřit
- konzumovat alkohol a užívat omamné a návykové látky
- manipulovat s otevřeným ohněm
- přinášet zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující
zdraví a bezpečnost
a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
- vstupovat se psy a jinými zvířaty
- jezdit na jízdním kole, kolečkových bruslích a skateboardu
- vjíždět motorovými vozidly s výjimkou obsluhy
- poškozovat, ničit a znečišťovat zařízení a vybavení sportoviště a jeho okolí
- využívat sportovní vybavení jinak než k účelu, ke kterému běžně slouží, a
přemisťovat je
- vnášet a používat jiné vybavení, které není schváleno provozovatelem sportoviště

6. Vstup na sportoviště je zakázán:
- pokud na něm a jeho vybavení uživatel zjistí závadu nebo poškození
- pokud se na hřišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví uživatelů
- leží-li na něm sníh nebo námraza
7. Zřizovatelem sportoviště je Městys Dřevohostice.
Provozovatelem hřiště je Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková
organizace. Osoba odpovědná za dohled nad provozem hřiště je PaedDr. Nataša
Kučerová, ředitelka školy. Provozovatel může zajištěním a kontrolou provozu hřiště
a dodržování provozního řádu pověřit i další osoby.
8. Jakékoliv závady na zařízení oznamujte neprodleně správci. Provozovatel
zodpovídá za údržbu, úklid, průběžnou péči o vybavení a zařízení sportoviště,
odstraňování závad, péči o zeleň, a zajišťuje pravidelné revize a provozní kontroly
sportovních prvků.
9. Provozovatel neručí v prostoru hřiště za ztrátu nebo poškození předmětů ve
vlastnictví uživatele hřiště.
10. Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: 155
Provozovatel: 581711031

Policie ČR:

158

Hasiči: 150

Dřevohostice 15.03.2012

Stanislav Skýpala, starosta městyse Dřevohostice

Nataša Kučerová, ředitelka školy

