Sportovní areál Dolní Lutyně
Provozní řád

Provozovatel: ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000
okres Karviná, příspěvková organizace
Důležitá telefonní čísla:
Zdravotní záchranná služba
Hasičský záchranný sbor
Policie

155
150
158

Tento Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků
sportovního areálu. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej
dodržovat.

Článek 1
VSTUP DO AREÁLU
1. Zařízení hřiště slouží výhradně ke sportovnímu vyžití dětí, žáků a veřejnosti. Povinnosti
uživatele je vcházet na povrch v obutí se světlou nešpinící podrážkou, je zakázáno
používat kopačky a tretry.
2. Dětem ve věku do 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
3. Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu, odpadky odhazovat do
odpadkových košů.
4. Dále se v areálu zakazuje:
Kouřit, pít alkoholické nápoje a používat omamné látky.
Je zakázán vstup s otevřeným ohněm a předměty, ohrožujícími bezpečnost
návštěvníků.
Pohybovat se mimo prostory velkého a malého hřiště a běžecké dráhy. Je zakázáno
používat sportoviště pro vrh koulí a skok do dálky.
Provádět jakékoli mechanické, chemické či biologické poškozování a znečišťování
veškerých povrchů a náčiní.
Jezdit v areálu na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech – vše
nutno nechat u vstupu – škola za uložené věci neručí.
Vnášet alkoholické nápoje a nápoje na bázi coly – hrozí potřísnění a trvalé poškození
povrchu.
Vodit do areálu psy a jiná zvířata.
Chovat se hlučně a vulgárně.

Článek 2
PROVOZNÍ PODMÍNKY – POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti
tak, aby svým chováním neohrozili bezpečnost svou a ostatních návštěvníků.
2. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce Dolní Lutyně a
udržovat je v čistotě.
3. Vstup pouze na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče. Za škody,
poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením Provozního řádu nenese
provozovatel žádnou zodpovědnost.
4. Vstup do areálu bude povolen pouze osobám, které si pronajaly jednu ze sportovních ploch
ve stanoveném čase.
5. U škod, které vzniknou nedbalostí či úmyslně, bude požadována jejich plná úhrada.
6. Provozovatel nezodpovídá za ztráty osobních věcí.
Článek 3
VŠEOBECNÉ POKYNY
Ceny pronájmu:

Hřiště pro kolektivní sporty
Tenis
Malé asfaltové hřiště

200 Kč
120 Kč
100 Kč

Při nepřízni počasí a v zimních měsících je hřiště uzavřeno.
Mimo dohodnutou dobu je vstup do areálu zakázán.
Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky sportovního areálu,
jeho porušení bude sankcionováno trvalým zákazem vstupu do areálu!!

Kontakt na správce:

774 439 039

Pracovní dny: zsdl@volny.cz

V Dolní Lutyni 10. ledna 2008.

Jana Josieková, řed.školy

