Návštěvní řád víceúčelového hřiště TJ SOKOL Libouchec
Čl. I. - Využívání hřiště
1. Provozovatelem hřiště je obec Libouchec.
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech
věkových skupin.
3. Vstup na hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí.
4. Uživatel hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
5. Uživatel hřiště je povinen dodržovat provozní dobu, provozovat odpovídající
druh sportovní aktivity, je povinen dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o
ochraně majetku, upozornění a pokynů správce hřiště i ustanovení tohoto
provozního řádu.
6. V individuálních případech může správce povolit specifické využití hřiště a
případně umožnit výjimky z návštěvního řádu.
Čl. II. - Provoz a správa hřiště
1) Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště.
2) Správcem hřiště je obec Libouchec ( starosta obce nebo jím pověřený pracovník,
tel. 475222201).
3) Denní provoz hřiště:
a) letní období od 1. dubna do 31. října,
- doba využívání hřiště je vázána na dodržování nočního klidu (od 22.00 do
06:00 hod.)
b) zimní období od 1. listopadu do 31. března,
- hřiště je uzavřeno, po dohodě se správcem hřiště lze dohodnou i individuální
vstup na hřiště
c) v případě nepříznivých klimatických podmínek je hřiště z bezpečnostních
důvodů uzavřeno.
4) Vstup na hřiště je povolen pouze k tomu určenými vchody, je výslovně zakázáno
přelézat zamčené brány či ploty kolem hřiště. V letním období se areál hřiště
nezamyká.
5) V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo
v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit
správci hřiště.
Čl. III. - Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku
1) V areálu víceúčelového hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo
poškozování plochy.
2) V této souvislosti zde platí zákazy:
- zákaz vstupu na herní prvek s přilbou
- zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- zákaz manipulace s otevřeným ohněm
- zákaz přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie
a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi
manipulovat
- zákaz stanování a nocování
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3)
4)
5)
6)

7)
8)

zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou obsluhy
zákaz jízdy na kole a odkládání kol mimo vyhrazené místo se stojany
zákaz vstup dětem do 6 let bez doprovodu rodičů, odpovědné osoby či jiné
dospělé osoby starší 18 let
- zákaz přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
- zákaz konzumace alkoholických nápojů
- zákaz vstupu podnapilým osobám
- zákaz kouření v celém areálu
- zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty
- zákaz odhazování žvýkaček
- zákaz střelby míčem proti oplocení
Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak
omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
Dětské prvky jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 14let.
Jiné instalované volnočasové prvky můžou uživatelé využívat jen způsobem, ke
kterému jsou určeny.
Vlastní sportovní nářadí uživatelů hřiště musí splňovat bezpečnostní prvky,
nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat sportovní prvky a
zařízení.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti a to i
v případě použití poškozeného sportovního zařízení.
Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených osobních věcí.
Čl. IV. - Všeobecná ustanovení

1) Všichni uživatelé hřiště budou bezpodmínečně dodržovat nařízení provozovatele
hřiště a dbát pokynů správce hřiště (vedení obce, pracovníků obce, kteří k tomu
mají oprávnění).
2) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce hřiště (zástupce obce)
oprávněn jej z hřiště vykázat.
3) Nedodržování ustanovení tohoto provozního řádu nebo jiné porušování
občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno neprodleně sdělit
Policii ČR na linku 158 nebo na telefonní číslo OOP Chlumec 724 062 669.
4) Návštěvní řád je přístupný na webových stránkách obce Libouchec a je platný a
účinný dnem schválení. Součástí tohoto návštěvního řádu je příloha č. 1, tato je
umístěna na viditelných místech víceúčelového hřiště.
Dodržování návštěvního řádu a slušného chování je v zájmu všech uživatelů hřiště.
Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání : 112
Hasiči : 150
Policie ČR : 158
Záchranná služba : 155
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Tento návštěvní řád byl schválen Radou obce Libouchec na 10. schůzi dne 29. 10. 2018
pod bodem usnesením č. 40/18 písm. j).

V Libouchci dne 30. 10. 2018
Jiří Bolík – starosta obce
v.r.
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