TJ Viktoria Želešice

PROVOZNÍ ŘÁD
pro víceúčelové hřiště s umělým povrchem
TJ Viktoria Želešice
Verze 1.0

Základní údaje:
Majitel: TJ Viktoria Želešice o. s.
Provozovatel: TJ Viktoria Želešice o. s.
Umístění: ul. Sportovní, 664 43 Želešice
Správce objektu: Miroslav Kvarda

Úvodní ustanovení

I.

Tento Provozní řád víceúčelového hřiště s umělým povrchem TJ Viktoria Želešice (dále jen
hřiště) upravuje podmínky a režim využívání hřiště pro sportovní aktivity.
Každý uživatel je povinen seznámit se při vstupu do prostoru hřiště s tímto provozním řádem
a dodržovat jeho ustanovení.
Hřiště je určeno pro sporty kopaná, volejbal, nohejbal, tenis. Pro tyto sporty je zhotoveno
značení v souladu s pravidly těchto sportů a je k dispozici další nutné vybavení pro jejich
provozování.
Na hřišti je dovoleno provozovat i další sportovní aktivity (florbal, házená, kondiční trénink
atd.), pokud jejich provozování nevede k poškození povrchu a dalšího příslušenství hřiště.
Jiné, než sportovní aktivity na hřišti jsou možné pouze se souhlasem provozovatele.

II.

Zásady užívání

Zásady (příkazy a zákazy) týkající se chování, dodržování pořádku na hřišti, jako součást
Provozního řádu, jsou viditelně vyvěšeny v areálu hřiště.
Děti do 6 let mohou vstoupit na hřiště pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Uživatel je povinen udržovat náležitý pořádek.
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Do prostoru hřiště je zakázáno vstupovat v nevhodné obuvi, zejména v kopačkách (s
výjimkou turfů), tretrách, obuvi s vysokými podpatky nebo s výrazným dezénem podrážky.
Na sportovní plochy se smí vstupovat pouze v řádně očištěné obuvi, na sportovní plochy
nesmějí být nanášeny nečistoty z okolních ploch.
Do prostoru hřiště není dovoleno vstupovat na in-line bruslích, vstupovat s kočárky, vjíždět
na jízdních kolech, koloběžkách skateboardech a dalších obdobných dopravních
prostředcích s výjimkou prostředků sloužících pro údržbu.
Do prostoru hřiště není dovolené vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu.
Do prostoru hřiště není dovoleno vstupovat se zvířaty.
V prostoru hřiště je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky a
konzumovat jídlo. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno vnášet nápoje ve skleněných
nebo jiných snadno rozbitných obalech. Je zakázáno odhazovat žvýkačky.
Uživatel je po ukončení sportovních aktivit povinen vrátit veškeré vybavení (branky, kůly, sítě
a další příslušenství) používané pro sportovní aktivity na stanovené místo. Dojde-li
k manipulaci s brankami, musí být tyto po skončení aktivity vráceny na místo a zajištěny proti
převrácení uzamčením. Po dobu, kdy nejsou branky na stanoveném místě, musí být rovněž
zajištěny proti převrácení (položeny horizontálně, uzamčeny k sobě, nebo ke konstrukci
oplocení).
Není dovoleno přemisťovat zařízení hřiště mimo místa k tomu stanovená.
Není dovoleno po povrchu hřiště smýkat těžké předměty.
Není dovoleno používat oplocení hřiště samoúčelně jako odrazové stěny pro vracení míčů.
Uživatel nesmí upravovat ani jinak zasahovat do značení hřišť.
Uživatelé jsou povinní se chovat v souladu s dobrými mravy, nesmí ohrožovat zdraví ani
jinak omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele hřiště, přilehlých sportovišť a prostor areálu.

III.

Odpovědnosti

Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví vzniklou při činnosti v prostorách
hřiště. Každý uživatel vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech.
Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť z nedbalosti, na zařízeních
sportovního hřiště, případně za škody způsobené na majetku v bezprostředním okolí hřiště.
Uživatel případné poškození neodstraňujte, nýbrž informujte správce hřiště a dohodne se na
způsobu nápravy, případně náhrady škody.
Uživatel hřiště je povinen případnou škodu prokazatelně jím způsobenou provozovateli
nahradit.
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Za osoby mladší 18 let nese odpovědnost jejich zákonný zástupce.

IV.

Správce

Funkci správce provádí příslušná osoba pověřená provozovatelem. V době její nepřítomnosti
určená osoba.
Kontakt na správce hřiště je uveden na webových stránkách TJ Viktoria Želešice a na
vývěsce u hřiště.
Správce je oprávněn:
Řešit spory při obsazování a využívání hřiště.
Vykázat uživatele v případě porušení provozního režimu hřiště, případně odmítnout
zpřístupnění hřiště nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilost apod.).
Kontrolovat oprávněnost využití hřiště v souladu s provozním řádem
Zastavit provoz hřiště v případě podmínek nevhodných pro provoz hřiště
Správce odpovídá za:
Za pravidelný úklid a údržbu hřiště v rozsahu stanoveném provozovatelem
Uzamčení hřiště v době mimo provozní dobu
Celkový provoz v areálu sportoviště tak, aby předcházel možnostem vzniku úrazu,
požáru nebo jiným různým haváriím

V.

Provozní doba

Provozní doba v letních měsících (duben – říjen):
Pondělí – Neděle 9:00 – 21:00
Provozní doba v zimních měsících (listopad – březen bez osvětlení:
Pondělí – Neděle 9:00 – 17:00
Provozní doba v zimních měsících (listopad – březen) s osvětlením:
Pondělí – Neděle 17:00 – 21:00
Běžnou provozní dobu lze upravovat v souvislosti s konáním sportovních a společenských
akcí v areálu.
Provozovatel může rozhodnout o omezení provozu, nebo uzavření hřiště v závislosti na
povětrnostních podmínkách (teplota, srážky) s ohledem na doporučení výrobce povrchu ke
způsobilosti pro provoz a vzhledem ke stavu hřiště a bezprostředního okolí v areálu.

VI.

Obsazení a rezervace

Při rozhodování o pořadí uspokojování zájemců bude přednostně uspokojována sportovní
činnost organizovaná školskými zařízeními v obci, dále sportovní činnost sportovních oddílů
TJ Viktoria Želešice a dále občany s trvalým pobytem v obci.
Rezervaci termínů lze provést prostřednictvím webové aplikace umístěné na webu
provozovatele: http://www.viktoriazelesice.cz/rezervace-hriste/ nebo
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http://viktoriazelesice.rezervacnik.cz/. Rezervaci je třeba provést minimálně 1 den před
užitím hřiště. Rezervace v den nezaručuje dostupnost hřiště.
Uživatelé, kteří mají vytvořenu rezervaci, mají přednost před uživateli bez rezervace a
náhodnými příchozími. Tito jim musí uvolnit hřiště v případě, že jej užívali před započetím
termínu rezervace.
Není-li hřiště obsazeno 15 minut po začátku rezervovaného termínu, rezervace propadá.
Obsazenost hřiště je k dispozici na uvedených webech. Weby a rezervační aplikace jsou
přístupné i prostřednictvím mobilních zařízení.
Neexistuje-li pro termín rezervace, je hřiště k dispozici uživatelům bez rezervace. Není-li
hřiště odemčeno, je třeba kontaktovat správce.
Dlouhodobé a trvalé rezervace jsou uvedeny též na vývěsce v prostorách hřiště.
Pro celodenní pronájem (4 a více hodin) je třeba kontaktovat správce a dohodnout s ním
podmínky a to minimálně 1 týden před termínem pronájmu. Vícedenní pronájmy (sportovní
kempy, příměstské tábory) je třeba dohodnout minimálně 1 měsíc před termínem pronájmu.

VII. Vstup do objektu
Klíče k hřišti jsou k dispozici u správce.
V době otevírací doby restaurace v areálu hřiště jsou klíče rovněž u obsluhy restaurace, proti
podpisu do návštěvní knihy. Obsluha restaurace neplní další oprávnění a povinnosti správce.
Po ukončení aktivit na hřišti je uživatel povinen vrátit klíče tam, kde si je vyzvedl.
Uživatelé s dlouhodobými rezervacemi mohou po dohodě se správcem získat vlastní klíč.
Náklady na výrobu klíče/ů nese uživatel. Klíč je předán na základě předávacího protokolu.
Správce vede evidenci vydaných klíčů včetně kontaktu na uživatele. Dojde-li k ukončení
dlouhodobé rezervace, případně přerušení na dobu delší než 3 měsíce, je uživatel povinen
klíče vrátit správci. Uživatel nemá oprávnění k výrobě dalších kopií svěřených klíčů bez
souhlasu správce.

VIII. Ceny a platby
Pro občany s trvalým nebo přechodným pobytem v Želešicích je vstup na hřiště ZDARMA.
Pro ostatní osoby je cena vstupu na hřiště 100 Kč / hod.
Poplatek za osvětlení: 50 Kč / hodina.
Cena za celodenní pronájem (4 a více hodin):
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Občané s trvalým nebo přechodným pobytem v Želešicích a subjekty se sídlem nebo
provozovnou v Želešicích … 1 000,- Kč / den
Ostatní osoby a subjekty (firmy, spolky) … 3 000,- Kč / den
Pro vícedenní pronájmy je cena stanovena individuálně, dle subjektu a účelu využití.
Provozovatel není plátcem DPH

IX.

Reklama na hřišti

Reklamy ve sportovním areálu jsou dovoleny.
Požadavky na umístění reklamy v areálu s vyřizuje prostřednictvím správce hřiště výbor TJ
Viktoria Želešice na základě písemných smluv o pronájmu na celou dobu pronájmu předem.
O umístění a ceně reklamy rozhoduje výbor TJ Viktoria Želešice.

Kontaktní informace:
Správce hřiště: Jméno Příjmení, kontakt
Web TJ Viktoria: http://www.viktoriazelesice.cz
Integrovaný záchranný systém: 112
Policie ČR: 158
Zdravotní záchranná služba: 155
Hasiči: 150

Tento Provozní řád je byl schválen výkonným výborem TJ Viktoria Želešice, je platný od
15. 11. 2015 a nahrazuje všechna předchozí znění.
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