Obec Bělkovice-Lašťany

Provozovatelem a správcem hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou (dále jen hřiště)
je Obec Bělkovice-Lašťany, Bělkovice-Lašťany č.p.139, 783 16, IČO - 00298654.
Každý uživatel je povinen se seznámit před započetím sportovní činnosti s provozním řádem
hřiště a zavazuje se veškerá pravidla v něm uvedená dodržovat.

Účel hřiště
Hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém trávníku. Hřiště může být v případě
potřeby osvětleno venkovním stožárovým osvětlením pro míčové hry. Vypínač osvětlení
areálu je umístěn na elektrickém rozvaděči, který se nachází na sloupu vlevo při vstupu na
hřiště. Hřiště je určeno pro veřejnost a může být na základě písemné dohody v určitých
hodinách vyčleněno pro školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.

Správa hřiště
Hřiště spravuje Obecní úřad Bělkovice-Lašťany prostřednictvím pověřeného správce hřiště.
Telefonický kontakt: 605 945 174, 585 396 661, 585 396 262,
Obec Bělkovice-Lašťany zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy po delší době provozu,
včetně zajištění jednorázového vyčištění a doplnění granulátu umělého trávníku. Dále zajišťuje
otevírání a zavírání areálu. Zajišťuje zimní údržbu hřiště.
Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Za školní
mládež do 15 let zodpovídají rodiče. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen
neprodleně oznámit správci areálu. Údržba a provoz hřiště se bude řídit dle správce hřiště.
Správce hřiště dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště včetně
kontroly platby za užití hřiště. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají
jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky. V případě nepříznivých povětrnostních
podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.

Provozní doba:

Provozní doba hřiště je z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů
omezena na čas denně:
/bezplatný vstup/ = 8:00 - 17:00 hodin (čas pro veřejnost, děti)
/zpoplatněný vstup/ = 17:00 - 21:00 hodin (vyhrazený čas)
/zpoplatněný vstup/ = vyhrazený čas je např. i sobota nebo neděle
dopoledne. Je to čas, který je předem objednaný a následně
zaplacený uživatelem.
Poplatky za užívání sportovního hřiště:
➢ Zájemci se vstupem na hřiště s umělým povrchem s vyhrazeným časem:
jednorázový vstup ……………………… 100,- Kč/hodina
(další započatá hodina hrazena minimálně po 30 minutách)
v případě užití osvětlení …………………. 50,- Kč/hodina
(další započatá hodina hrazena minimálně po 30 minutách)
➢ zájemci o celodenní pronájem hřiště (turnaj) ………………………………… 500 Kč / den
➢ Základní a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, p.o. má bezplatný vstup v době
výuky.
Pronájem hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost k dispozici formou zakoupení
si vyhrazeného času ve výši 100,- Kč za 1 hodinu bez osvětlení (v případě veřejného osvětlení
navíc 50,-Kč/hodina). Čas placený po překročení limitu bude počítán jako další půlhodina.
Zájemce o vyhrazený čas dojedná dobu využití se správcem hřiště. Rezervace času využití
hřiště (například fotbalové družstvo SK), které budou nahlášeny předem, budou vyvěšeny v
informační vývěsce u hřiště. Tyto budou pravidelně doplňovány /o rezervaci je nutno požádat
minimálně 2 dny předem/ na výše uvedených telefonních číslech, popřípadě emailem na
internetových stránkách obce http://www.belkovice-lastany.cz/. Poplatek za užívání hřiště
musí být uhrazen před započetím hry na pokladně obce v úředních hodinách, popřípadě po
dohodě se správcem hřiště do 3 dnů od využití hřiště, a to oproti vydání dokladu o zaplacení.
Pronájem hřiště je možný v pracovní dny, soboty, neděle, svátky během celý den provozní
doby. Začátky a konce pronájmu jsou vždy v celou hodinu, při přesahu stanoveného času nad
15 minut, bude započítána doba pro poplatek jako za pronájem dalších 30 min.

Kontakt na správce hřiště
Obecní úřad Bělkovice-Lašťany 139, 783 16, Tel: 605 945 174, 583 034 533, volat pouze v
pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.
Email: obec@belkovice-lastany.cz

Provozní pokyny
V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou nájemci (návštěvníci, uživatelé)
hřiště, povinni respektovat Provozní řád. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době.
Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno. Uživatel je povinen nahradit veškeré
škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu. Za újmu na zdraví
nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá.
Provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.
Každá osoba pohybující se na hřišti je povinna uposlechnout pokynů správce hřiště, který má
oprávnění v případě nedodržování tohoto provozního řádu návštěvníky ukončit užívání hřiště.

Vstup na hřiště je povolen jen za těchto podmínek:
•
•

vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro umělý povrch hřiště
zakazuje se v prostorách areálu hřiště využívání obuvi s hliníkovými hroty, obuv na
vysokém podpatku, znečištěná obuv; obuv roztrhaná, obuv nevhodná pro sport, obuv s
černou podrážkou a obuv s hřeby /hřebové kopačky/

V areálu hřiště je přísně zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kouření a manipulace s otevřeným ohněm, skleněnými lahvemi,
požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či toxických prostředků,
na hřišti je zakázána jízda na kole, koloběžce, motorkách, používání kolečkových bruslí a
skateboardů a opírat kola o ochranné sítě,
používat žvýkačky - žvýkačky patří do koše - po zašlápnutí nejdou odstranit,
věšet se na ochranné sítě,
ničit zeleň a venkovní inventář sportovního hřiště,
je zakázán vstup podnapilým osobám,
vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít,
vnášet neskladné či objemné předměty,
házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky,
odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
přímo na sportovišti konzumovat jídlo všeho druhu,
zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu,
vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu,

Uživatel je povinen si při vstupu na hřiště zkontrolovat jeho stav a případné zjištěné škody
ihned oznámit správci hřiště telefonicky. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko
odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho užívání hřiště. Hřiště je
monitorováno bezpečnostními kamerami z důvodu ochrany majetku obce Bělkovice-Lašťany.
Areál hřiště je pod stálým kamerovým dohledem se záznamem.
Děkujeme Vám, že provozní řád dodržujete a chováte se ohleduplně k vybavení hřiště.
Obec Bělkovice-Lašťany dne 1.12.2017

…………………………………………………………..

