PROVOZNÍ ŘÁD sportovního hřiště na ul. Evžena Rošického Ostrava - Svinov
Provozovatel hřiště:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov, Bílovecká 69, Ostrava – Svinov, 721 00, tel. č. 599 421 020, posta@svinov.ostrava.cz

Provozní doba:

V případě příznivých klimatických podmínek od dubna do října běžného kalendářního roku.
V kalendářním roce je hřiště vyhrazeno:
od 8:00 hodin do 15:00 hodin
od 15:00 hodin do 19:00 hodin
od 8:00 hodin do 20:00 hodin

pro potřeby Základní školy a mateřské školy Ostrava - Svinov
pro veřejnost,
pro veřejnost – v období školních prázdnin a dnů pracovního volna nebo po dohodě se správcem.

O možnosti využití hřiště rozhoduje správce.
Návštěvníci jsou povinni:

1. Používat hřiště pouze ke sportům a aktivitám k tomu určeným (míčovým hrám, sportovní a relaxační činnosti).
2. Řídit se tímto provozním řádem, uposlechnout pokynů dozorujících osob a chovat se tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní návštěvníky.
3. Šetřit zařízení hřiště, udržovat čistotu a pořádek, zamezit vnášení nečistot na hrací plochu (bláto, odpadky, listí, trávu apod.).
4. Zabránit mechanickému, chemickému, nebo biologickému poškození a znečištění povrchu a vybavení hřiště.
5. Vcházet na hřiště k tomu určeným vchodem.
6. Neprodleně nahlásit zjištěné škody správci.

Je zakázáno:

1. Používat atletické tretry, kopačky nebo obuv s hřeby nebo kolíky, sportovní obuv s černou či barevnou podrážkou, která zanechává
neodstranitelné stopy na povrchu hřiště nebo jej poškozuje.
2. Lézt, věšet se a houpat na oplocení, konstrukcích a brankách.
3. Jezdit na kole, skateboardech, kolečkových bruslích, koloběžkách apod.
4. Kouřit a rozdělávat ohně.
5. Požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky nebo pod jejich vlivem na hřiště vstupovat.
6. Přinášet a konzumovat potraviny, přinášet s sebou skleněné a ostré předměty (lahve, nože, nůžky, injekční stříkačky) a zbraně.
7. Vodit zvířata.
8. Zdržovat se ve sportovním areálu mimo provozní dobu.

Tento Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky sportovního hřiště na ul. Evžena Rošického v Ostravě – Svinově.
Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov nenese odpovědnost za odložené věci. Správce má právo vykázat z hřiště nevhodně se chovající osoby a osoby
porušující tento provozní řád. Při zajištění pořádku spolupracuje s Městskou policií Ostrava.
Toto veřejné hřiště bylo vybudováno nemalým nákladem, aby sloužilo k využití volného času veřejnosti. Snahou Městského obvodu Svinov je udržet hřiště co
nejdéle v dobrém a provozuschopném stavu. Svým chováním k tomu může pomoci každý návštěvník. Věříme, že dodržování základních pravidel slušného chování
a respektování tohoto Provozního řádu nebude činit potíže nikomu, kdo do prostoru hřiště vstoupí. Děkujeme.
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Tento návštěvní řád byl schválen usnesením Rady městského obvodu Svinov č. 1158/RMOb-Svi/1418/73 ze dne 10. 10.2016.

