PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ
Čl. I
1) Sportovní hřiště v Loučce je víceúčelovým veřejným sportovištěm, užívaným bezplatně a
určeným ke sportům jako je tenis, volejbal, malá kopaná, házená, nohejbal, případně další
míčové sporty.
2) Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny dozírajících osob
(učitel) a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit nebo znehodnocovat vybavení hřiště,
nebo jakkoliv hřiště znečišťovat. Na hřišti a v jeho nejbližším okolí platí přísný zákaz kouření
a požívání alkoholických nápojů (včetně piva) a jiných omamných a návykových látek. Vstup
se žvýkačkou a její odhazování na hrací plochu, stejně jako vstup se psy a jinými zvířaty je
zakázán.
Čl. II
1) Provozování sportovních činností na sportovním hřišti je povoleno denně od 8.00 – 21.30
hod. Sportovní hřiště je přednostně využíváno k výuce tělesné výchovy a nepovinné zájmové
sportovní činnosti žáků základní školy, na základě dlouhodobé rezervace.
Ve školním roce :

Pondělí – Pátek

8.00 – 15.00

Dozor a organizace činností je zajišťována příslušnými vyučujícími, kteří zároveň odpovídají
za dodržování pořádku na sportovním hřišti. Ředitelství školy má v držení klíče od
sportovního areálu.
2) Hřiště a jeho vybavení může být používáno pouze k tomu účelu, ke kterému je určeno. Při
odchodu z hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo
vrátit vypůjčený materiál, uklidit všechny odpadky do popelnice. Rovněž použité vybavení,
sítě, sloupky nebo brány uklidí a uzamkne sportovní areál a klíče předá správci hřiště.
Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty , které byly jeho vinou způsobeny,
provozovateli hřiště. Jakoukoliv činnost na hřišti provozuje uživatel pouze na vlastní
nebezpečí. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatele provozovatel ani vlastník, kterým je
Město Lipník nad Bečvou nezodpovídá. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad
hřiště, ztráty nebo poškození hřiště musí být ihned nahlášeny provozovateli hřiště, aby bylo
možné provést okamžitá opatření k nápravě.
Čl. III
1) V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatelovo chování předmětem
přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
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Kontakty:
Provozovatel TS Lipník nad Bečvou
Policie ČR
Lékařská služba
Městská policie Lipník n. B.

158
155

581 773 756
581 773 808
581 202 222
581 722 156

V Lipníku nad Bečvou dne 30.9.2019

Ing. Dušan Pořízka,v.r.
ředitel
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