PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ PRO SKATEBOARD
Článek 1

1. Veřejné hřiště a překážky na něm umístěné slouží ke hrám a sportovnímu vyžití pro skateboard,
in-line a BMX. Vstup na hřiště a použití překážek a zařízení je výhradně na vlastní nebezpečí.
2. Vstup do prostoru hřiště a na překážky je doporučen s ochrannými pomůckami (helma, chrániče
loktů a kolen). Dětem do 15 let je vstup doporučen jen v doprovodu osoby starší 18 let.
3. Za správu hřiště včetně mobiliáře, čistotu hrací plochy a údržbu travního porostu v okolí hřiště
odpovídají Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o., které jsou provozovatelem hřiště.
4. Na hřišti není prováděn pravidelný úklid sněhu a provozovatel hřiště neodpovídá za škody, které
vzniknou uživateli z důvodu zasněženého nebo zledovatělého povrchu hřiště či překážek.

Článek 2

1. Provozní doba hřiště je denně od 8.00 do 21.00 hod. V období od 1.12. do 28.2. je hřiště pro
veřejnost uzavřeno.

2. Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem. 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.

3. Do prostoru hřiště je zakázán vstup všem osobám, které jsou v podnapilém stavu nebo pod vlivem
omamných látek. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by
ohrožovaly bezpečnost návštěvníků.
4. Vylepování reklamních letáků na překážky a zařízení umístěná v prostoru hřiště je zakázáno.
5. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani
ostatním.
6. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny,
provozovateli hřiště.
7. 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.
8. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad hřiště, musí být nahlášeny provozovateli hřiště.
9. Poškození hřiště nebo ztráty musí být ihned nahlášeny provozovateli hřiště, aby bylo možné
provést okamžitá opatření k nápravě.
10. Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěvníci upozornit
provozovatele Technické služby města Lipník nad Bečvou nebo Městskou policii.

Článek 3

1. V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatelovo chování předmětem
přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
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Ing. Dušan Pořízka,v.r.
Ředitel
158
155

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

