Provozní řád
Veřejného víceúčelového hřiště obce Prosenická Lhota
Majitel a provozovatel: OBEC PROSENICKÁ LHOTA, Prosenická Lhota čp. 20, 264 01 Sedlčany, IČO:
00243116, e-mail: prosenickalhota@seznam.cz
Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!
Majitel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu!
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem, a dodržovat jeho
ustanovení.
Účel víceúčelového hřiště
• Víceúčelového hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém trávníku: malá kopaná,
házená, nohejbal, florbal, volejbal, tenis, badminton.
• Hřiště je určeno pro veřejnost a může být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněno pro
sportovní a společenské zařízení a organizace.
Provozní podmínky:
• Je zakázáno vstupovat do prostoru hřiště v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách,
botách na podpatku apod.) a provozování sportů, užití náčiní a nářadí, pro které není hřiště určeno
(např. koloběžky, kolečkové brusle, skateboardy, jízdní kola, odstrkovadla atd.). Dále je v prostoru
hřiště zakázáno konzumovat potraviny, alkohol, slazené a barevné tekutiny, kouřit a požívat jiné
návykové látky, vodit psy a jiná zvířata, lézt po konstrukcích, sítích apod., přemísťovat pevné i
mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa.
• Provozovatel neručí za odložené věci v prostoru hřiště a nenese odpovědnost za škodu, či zcizení
soukromých věcí návštěvníků víceúčelového hřiště.
• Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí.
• Děti do 10-ti let mají vstup povolen v doprovodu dospělé osoby a zodpovídají za něj rodiče.
• Každý návštěvník a sportovec je povinen: brát na vědomí a dodržovat rezervace víceúčelového
hřiště, kontrolovat stav hřiště při příchodu a odchodu, oznamovat osobě, která mu zapůjčila klíče
veškeré škodné události jím zjištěné, nebo způsobené. V případě způsobení škody na zařízení
hřiště, ať nedbalostí, či úmyslným jednáním, bude následně škoda vymáhána na osobě, která
škodu způsobila. Dále je každý povinen při odchodu za sebou zamknout a vrátit klíče osobě, která
mu je půjčila.
Provozní režim:
• Zájemci si mohou rezervovat hřiště osobně na OÚ Prosenická Lhota nebo telefonicky na čísle:
724 181 366-7. Údaj bude zapsán do rezervačního systému na webových stránkách
www.prosenickalhota.cz a v tištěné podobě u areálu hřiště.
• Vydávání a vracení klíčů:
- Obecní úřad Prosenická Lhota – tel: 318 876 227
- Petr Červenka, tel: 724 181 366
- Jan Čížek, tel: 724 181 367
- Miloš Cihlář, tel: 607 104 304
- Pohostinství Prosenická Lhota
• Hřiště je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, tj. od 9:00 do 22:00hod
• Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu.
Po celou dobu dbá o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o ochranu majetku. Dále je povinen
respektovat upozornění a pokyny provozovatele hřiště.
• Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději
jeden den před stanoveným termínem.
Závěr:
• Provozní řád víceúčelového hřiště obce Prosenická Lhota bude umístěn u vstupu na hřiště.
• Provozní řád nabývá platnosti dnem 28. června 2017
Petr Červenka, starosta obce

