PROVOZNÍ ŘÁD
víceúčelového sportovního hřiště MAREČKOVA LOUKA
Provozním řádem se stanovuje režim údržby a provozování víceúčelového sportovního hřiště (dále jen „hřiště“) umístěného
v areálu Marečkova louka v obci Říčany.

I.

Úvodní ustanovení
1. Provozovatelem hřiště je Obec Říčany, nám. Osvobození 340, 664 82, IČ 00282537, tel. 546 427 501,
email: podatelna@ricanyubrna.cz, www.ricanyubrna.cz.
2. Hřiště je přístupné každý den v době od 6.00 do 22.00 hod.
3. Hřiště je určeno pro provozování sportovních aktivit: míčové hry, raketové sporty, hokejové „neledové“ sporty, cvičení,
aerobic, in-line bruslení atd.
4. Uživateli hřiště jsou Základní škola Říčany, Mateřská škola Říčany, spolky se sídlem v obci Říčany, fyzické osoby s trvalým
pobytem v obci Říčany, fyzické osoby s trvalým pobytem mimo územní obvod obce Říčany.
5. Uživatelé vstupují do areálu hřiště a provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese
odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu.
6. Za nezletilou osobu, která užívá hřiště, zodpovídá zákonný zástupce, v případě organizované činnosti trenér, učitel či jiná
zodpovědná osoba.

II. Povinnosti provozovatele
1. Provozovatel je povinen provádět pravidelnou kontrolu stavu hřiště, zajišťovat úklid nečistot na hřišti a blízkém okolí tak,
aby jejich stav umožnil nerušené a bezpečné užívání a dále zajišťovat opravy a údržbu hřiště.
2. Kontroly budou probíhat denně (vizuální kontrola stavu hřiště a okolí, úklid nečistot) a 1x týdně (kontrola technického stavu
hřiště a odstranění případných závad).

III. Povinnosti uživatele hřiště
1. Uživatelé mají na hřiště přístup v provozní době.
2. Na hřiště je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi určené pro umělý povrch BERGO TENNIS. Jako nevhodná a
zakázaná obuv jsou atletické tretry, kopačky s hliníkovými či ocelovými kolíky a další obuv opatřená kovovými
doplňky, tzn. obuv, která by mohla mechanicky poškodit sportovní povrch. Vhodné nejsou ani boty s černou
podrážkou, která zanechává na povrchu stopy.
3. Bez předchozího souhlasu provozovatele a bez dozoru proškolené osoby je na hřišti úplný zákaz jízdy na kole.
4. Do prostoru hřiště je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.
5. Na hřiště je zákaz vstupu s otevřeným ohněm a je zde rovněž zákaz kouření.
6. Na hřiště nemají přístup osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a které by mohly svým
jednáním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu.
7. Uživatelům je zakázáno přinášet do areálu hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty
ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
8. Pro udržení bezzávadného stavu hřiště je zakázáno uživatelům odhazovat na hřišti odpadky – papíry, skleněné obaly a jiné
ostré předměty, které by mohly způsobit poranění, zbytky jídla, nedopalky cigaret nebo jinak znečišťovat hřiště a okolí.
9. Veškeré sportovní vybavení s výjimkou sítí, sloupků, branek a košů si uživatelé zajišťují sami.

IV. Pronájem a rezervace hřiště
1. Sportoviště je v provozní době volně přístupné. Bez rezervace ale není možné hřiště ani samostatný kurt využít pro
uzavřenou skupinu lidí, není k dispozici sportovní vybavení, šatny, sprchy a WC.
2. Rezervaci si můžete zajistit na pokladně obecního úřadu na tel. č. 546 427 501, e-mailu pokladna@ricanyubrna.cz
nebo osobně, případně na mob. tel. č. 724 303 746.
3. Kalendář obsazenosti a další informace jsou k dispozici na: www.ricanyubrna.cz/kultura-a-sport/sportovni-hriste
4. Je upřednostňován pronájem pouze jednoho kurtu, aby druhý byl k dispozici široké veřejnosti, zejména místním
dětem a mládeži (v době školních prázdnin a odpoledne od 15 do 19 hodin).
5. K rezervaci obdrží zájemce čipovou kartu pro přístup do šaten a sprch v budově posilovny. Zde je také k dispozici sportovní
vybavení (sloupky, sítě).

V. Ceník
▪
▪
▪
▪

jeden kurt: 100,- Kč/hod.
celá hrací plocha: 250,- Kč/hod.
v případě nutné instalace sítí je rezervace zdarma prodloužena o 0,5 hodiny
v ceně rezervace je přístup k šatnám, sprchám a WC

V Říčanech dne 7. června 2017

__________________________
Ing. Jan Studený
starosta obce

