PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU
v obci
Hora Svatého Šebestiána
Vážení návštěvníci,
pro příjemný a bezpečný pobyt na tomto hřišti Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto
provozního řádu.
Součástí areálu je
-

hřiště s umělým povrchem viz provozní řád pro hřiště s umělým povrchem, které je určeno
pro tenis, nohejbal a volejbal.
travnaté hřiště je určeno pro míčové hry,
dětské hřiště, děti do 7let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele jakékoliv části sportovního areálu.
Každý je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu, zachovávat pravidla společenského chování,
udržovat pořádek a čistotu a respektovat pokyny správce areálu.
V celém prostoru sportovního areálu je přísně zakázáno
- vjíždět a pohybovat se jízdními koly a motorovými vozidly
- vstupovat se zvířaty
- kouřit a konzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky
- odhazovat odpadky mimo odpadkové nádoby
- poškozovat veškerá zařízení
Pronájem sportovního areálu na různé společenské akce je možné po domluvě se správcem areálu.
Cena za celodenní pronájem je 500,-Kč/den.

!! V případě prodloužení akce do pozdních nočních hodin po
domluvě se správcem je třeba respektovat a dodržovat
po 22. hodině noční klid!!
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
✓ 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

Porušení provozního a hracího řádu
Pokud hráč (nájemce) nebude respektovat ustanovení provozního a hracího řádu, pokyny správce,
může být vyloučen ze hry a případně i ze sportovního areálu. V případě poškození nebo zničení
zařízení a vybavení sportovního areálu je povinen dotyčný nájemce uvést věc do původního stavu
nebo v plné výši uhradit škodu provozovateli areálu.

Každý uživatel sportovního areálu se s tímto provozním a hracím řádem ve vlastním
zájmu seznámí při příchodu do areálu.
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
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
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