SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

PROVOZNÍ DOBA
pro veřejnost
Duben:
pondělí – pátek:
víkendy a svátky:

PROVOZNÍ ŘÁD
1.

2.

15 až 19 hodin
13 až 19 hodin
3.

Květen a červen:
pondělí – pátek:
víkendy a svátky:

15 až 20 hodin
13 až 20 hodin

Červenec a srpen:
pondělí – neděle:

10 až 20 hodin

Září a říjen:
pondělí – pátek:
víkendy a svátky:

15 až 19 hodin
13 až 19 hodin

Za nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno.
Po domluvě s provozovatelem lze provozní
dobu upravit.
Prostor hřiště je z bezpečnostních důvodů
monitorován kamerami.

4.

5.

Hřiště je určeno pro veřejnost a mohou jej využívat především
děti, děti s rodiči a mládež. Děti do 6 let pouze v doprovodu
zákonného zástupce nebo osoby starší 15 let. Přednost ve
využívání hřiště mají žáci základní školy.
Plocha hřiště slouží pouze ke sportovním aktivitám, pro něž
je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno: basketbal,
volejbal, nohejbal, vybíjená, přehazovaná, malý fotbal, softbal,
badminton, tenis, lehká atletika.
Sportovní náčiní (míče, sítě atp.) je možné zapůjčit u správce
po zaplacení vratné kauce a půjčovného dle CENÍKU.
Návštěvník je povinen:
đƫ dodržovat provozní řád a dbát pokynů správce hřiště, nebo
jiného zástupce provozovatele
đƫ vstupovat na plochu pouze ve vhodné a čisté sportovní
obuvi
đƫ chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval zdraví
své ani ostatních návštěvníků
đƫ udržovat bezpečnost, pořádek a čistotu.
V celém areálu hřiště je přísně zakázáno:
đƫ kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje, užívat
návykové látky všeho druhu
đƫ vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem
omamných látek
đƫ vstupovat se psy či jinými zvířaty
đƫ manipulovat s ostrým i předměty
đƫ vnášet sklenice a skleněné láhve
đƫ poškozovat zařízení a vybavení hřiště a jeho okolí

Možnost rezervace vstupu u správce hřiště
(rezervace se provádějí pouze v provozní
době hřiště).

đƫ vstupovat na umělou plochu se žvýkačkou, vnášet na ni
nápoje a jídlo
đƫ vjíždět na umělou plochu na jízdním kole, na kolečkových
bruslích a na skateboardech, používat lisované kolíkové
kopačky nebo obuv s vyměnitelnými hroty
đƫ znečišťovat dopravní plochu odpadky a jiným materiálem
đƫ odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
đƫ pobývat v areálu mimo provozní dobu.
6. Návštěvník odpovídá za škody, které způsobí vlastníku nebo
provozovateli hřiště. Škody na vybavení hřiště budou po
vinících vymáhány právní cestou.
7. Každý návštěvník je povinen při používání hřiště dbát na
vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů.
8. Provozovatel neodpovídá za škody, které vznikly návštěvníkovi
při používání hřiště či na odložených věcech.
9. Seznámení se s tímto PROVOZNÍM ŘÁDEM je povinností
všech uživatelů hřiště, a to před vstupem na hřiště. V případě
jeho porušení je správce, nebo jiný zástupce provozovatele,
oprávněn návštěvníky vykázat , hřiště na nezbytně nutnou
dobu uzavřít, případně sjednat pořádek za pomoci městské
policie.
10. PROVOZNÍ ŘÁD nabyl účinnosti 2. května 2017.
11. Vlastník a provozoval hřiště: Statutární město Ostrava,
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63,
709 36 Ostrava – Mariánské Hory, Tel.: 599 459 200,
web: www.marianskehory.cz

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

112

Partneři projektu:
TELEFONNÍ ČÍSLO
NA SPRÁVCE HŘIŠTĚ:

722 040 989
Činnost správce hřiště je spoluﬁnancována z rozpočtu statutárního města Ostravy.
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