PROVOZNÍ ŘÁD
Sportovní areál u ZŠ Butovická
Vážení návštěvníci, toto veřejné hřiště je Vám dáno k dispozici pro využití Vašeho volného času.
Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i dalších návštěvníků Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto provozního řádu.
1. Vstup do prostoru hřiště:
−
−
−
−
−
−
−
−

4. Uživatel má za povinnost:

venkovní posilovací stroje smí užívat pouze osoby vyšší 140 cm,
víceúčelové hřiště je určeno pro kolektivní sporty,
maximální hmotnost uživatelů venkovních posilovacích strojů je 120 kg,
vybavení a zařízení hřiště slouží ke hrám a sportovnímu vyžití dětí a mládeže,
a k relaxaci široké veřejnosti,
vstup na hřiště a jeho použití je výhradně na vlastní nebezpečí uživatele,
dětem mladším 6 let je povolen vstup a užívání vybavení v prostoru hřiště pouze
v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů nebo jiné odpovědné osoby starší 18 let,
za bezpečnost dětí na hřišti a sportovišti zodpovídají jejich zákonní zástupci,
dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s vybavením
hřiště a posilovacími stroji, toto vybavení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti
v pořádku.

2. Provozní doba:

Zimní období (listopad - březen)
Po – Pá
So – Ne, svátky

15:00 – 20:00
09:00 – 20:00

Letní období (duben - říjen)
Po – Pá
So – Ne, svátky

15:00 – 21:00
09:00 – 21:00

ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AREÁL PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN.

3. Na hřišti platí zákaz:
− poškozovat a znečišťovat areál hřiště a herní prvky, jeho vybavení a zařízení,
− vstupu se zvířaty,
− kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, manipulace s otevřeným ohněm,
užívání zařízení za snížené viditelnosti, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký,
případně při zjištění závady na zařízení,
− vjíždět s vozidly, dětskými kočárky, skateboardy, jízdními koly, na kolečkových
bruslích, na koloběžkách nebo tříkolkách,
− vstupu v tarfech, kopačkách s gumovými, plastovými a kovovými kolíky
− přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné
látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví),
− odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat
hřiště a jejich okolí,
− provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení a zařízení hřiště,
− vylepování jakýchkoli reklamních a propagačních tiskovin,
− užívat prvky osobám s vyšší hmotností, než je výše uvedeno.

− seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost
a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště,
− šetřit zařízení, které je majetkem města a udržovat je v čistotě,
− dodržovat pokyny zaměstnanců provozovatele,
− zajistit si proti krádeži veškeré své věci, vnesené na hřiště, provozovatel neručí
za jejich odcizení nebo ztrátu,
− chovat se tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním návštěvníkům,
− očistit si obuv před vstupem na víceúčelové hřiště.

5. Všeobecné pokyny:
− provozovatel neručí za případné následky nesprávného užívání venkovních
posilovacích strojů,
− každý, kdo způsobí poškození hřiště, je povinen uhradit provozovateli vzniklou
škodu,
− na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují jiné návštěvníky, mohou
ostatní občané upozornit Policii ČR, Městskou policii nebo provozovatele hřiště SAK
Studénka, příspěvková organizace,
− za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním
provozního řádu, nenese provozovatel zodpovědnost,
− provozovatel nenese zodpovědnost za škody, vzniklé nedodržováním tohoto řádu
a ostatních předpisů,
− v případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat
porušovatele z prostoru hřiště,
− pravidelně jsou prováděny kontroly herních prvků z důvodu zajištění bezpečnosti
pohybu na těchto zařízeních a dle potřeby jsou prováděny jejich opravy.

Sportovní areál je monitorován kamerovým systémem městské policie.

Správce:  774 700 543

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči
Záchranná lékařská služba
Tísňové volání/SOS
Policie ČR
Městská policie
Městská policie Studénka
402 279
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Zpracoval:
Mgr. Kamil Krahula
ředitel SAK Studénka, příspěvková organizace

