PROVOZNÍ ŘÁD
pro hřiště s umělým povrchem
v obci
Hora Svatého Šebestiána
Vážení návštěvníci,
Pro příjemný a bezpečný pobyt na tomto hřišti Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto
provozního řádu.
Zařízení je určeno pro děti od 12 let!
Děti do 12 let věku mohou užívat zařízení pouze v doprovodu osoby starší 18 let!
Pokud je zařízení a povrch terénu kluzký, vlhký nebo namrzlý – hřiště NEPOUŽÍVEJTE!
NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
od května do konce června
od července do konce srpna
od září do konce října
(dle klimatických podmínek)

od 10:00 hod do 20:00 hod
od 9:00 hod do 21:00 hod
od 10:00 hod do 17:00 hod

Obsazení hřiště je nutné zarezervovat u správce areálu. Délku obsazení kurtu určuje osoba
pověřená vedením rozpisu dle aktuálně volných hodin.
ÚPRAVA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
Každý hráč, nebo skupina hráčů si povrch po skončení hry upravuje vlastními silami a pouze
s určeným nářadím a nástroji. Po skončení hry je třeba celé hřiště zamést. Vstup na kurt povolen
pouze ve vhodné obuvi bez jídla a pití.
Cena – pronájem hřiště
Trvale přihlášení obyvatelé a chataři nad 18let hradí sezónní poplatek 100,-Kč/osoba.
Ostatní návštěvníci 100,-Kč/hod.
MAJITEL HŘIŠTĚ: Obec Hora Sv. Šebestiána č.p.3 ,PSČ 431 82
PROVOZOVATEL HŘIŠTĚ: Obecní úřad Hora Sv. Šebestiána ,čp.3, PSČ 431 82
SPRÁVCE HŘIŠTĚ KONTAKT : 732 273 599
E-MAIL: obec.sebestian@volny.cz
NA HŘIŠTI PLATÍ ZÁKAZ:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek a vstup podnapilých osob
Provoz motorových vozidel, jízda na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech
Nocovat, stanovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
Pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez souhlasu správce
Manipulace se skleněnými, ostrými předměty, zbraněmi a pyrotechnickými výrobky
Vstupu a volného probíhání psů a jiných zvířat

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:
✓ Respektovat provozní řád a pokyny správce
✓ Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
✓ Udržovat čistotu a pořádek
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně správci areálu.
Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků hřiště.
DĚKUJEME VÁM, ŽE DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNOU ZÁBAVU
Důležitá telefonní čísla:
POLICIE
158
HASIČI
150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
112

