OBEC KAROLÍN
Karolín č. p. 4
768 21 Kvasice
IČO 00380865

P RO V O Z N Í Ř Á D
víceúčelového hřiště v kulturně sportovním areálu
Obce Karolín
Čl. I.
Vstup do areálu
1.

Víceúčelové sportoviště je zařízením pro rekreační a sportovní
činnost.
2. Sportoviště je určeno k daným druhům kolektivních a
individuálních míčových her.
3. Do areálu mají přístup pouze osoby se souhlasem správce. Při
vstupu do areálu se na vstupující osoby vztahují podmínky
uvedené v tomto řádu.
4. Na hřišti je položen povrch z umělé trávy, a proto je povolen
vstup pouze v čisté sportovní obuvi.
5
Na hřišti je úplný zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích, na
skateboardech, apod.
6. Do areálu je zákaz vstupu psů, koček a jiných zvířat.
7. Na umělý povrch je zákaz vstupu s otevřeným ohněm a platí zde
přísný zákaz kouření.
8. V areálu je zakázána konzumace alkoholu a užívání omamných
látek nebo drog.
9. 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.
10. Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu a
veškerý odpad budou vhazovat do odpadkového koše.
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11. Škody způsobené nedbalostí, vandalstvím a nesprávným
používáním vybavení sportoviště hradí v celé své výši nájemce.
12. Škody způsobené běžným používáním při sportovních
aktivitách, opotřebením nebo stářím se ihned nahlásí správci
sportoviště a ten bude tuto škodu řešit se zřizovatelem.
13. Uživatelům je zakázáno provádět veřejnou produkci, která by
ohrožovala klidné využívání sportovního hřiště a klid obyvatel
žijících v přilehlém okolí.
14. Uživatel (nájemce) se zavazuje, že při pořádání soukromé akce, u
které bude provozována veřejná produkce hudebních nebo jiných
děl, zajistí licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským pro
práva k dílům hudebním, o. s.
15. Míče jakož i jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami.
16. Hokejky se mohou používat pouze plastové florbalové.
17. Správce je oprávněn vydat klíče pouze osobě starší 15 let.
18. Ten kdo si půjčí od správce klíče, ručí za to, že po jeho odchodu
bude areál vždy řádně uzamčen. Zneužití klíče nebo jeho ztráta
= 500,- Kč a náhrada za případnou výměnu zámků.
19. Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a
zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a
úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností nebo
nedodržováním provozního řádu.
20. Na sportoviště 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.

Čl. II.
Provozní doba
1.

Doba využití pro veřejnost se stanovuje takto:
Pondělí až pátek
0900 – 2100 hod
Víkendy, svátky a doba školních prázdnin
0800 – 2200 hod
Provozní doba může být upravena po posouzení správcem dle
světelných či klimatických podmínek.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Rezervace pro skupiny (o minimálním počtu 4 osob) je možná u
správce, maximálně 14 dní dopředu. Při rezervaci je
objednavatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být
v případě neočekávaného uzavření areálu správcem nebo
provozovatelem informován.
Pokud budou chtít hřiště s umělým trávníkem využívat Sbor
dobrovolných hasičů Karolín a sportovní klub Karolín jsou
povinny si termín objednat u správce, maximálně však 14 dnů
dopředu.
Zřizovatel si vyhrazuje právo na odvolání objednávek, nejméně
však 10 dnů dopředu, a to z důvodu oprav, údržby nebo pořádání
své sportovní akce.
Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas,
je povinen tuto změnu správci neprodleně nahlásit, nejpozději 12
hod. předem. Pokud tak neučiní, je objednatel, na něhož se
vztahuje povinnost platby za pronájem hřiště, povinen uhradit
cenu objednávky, jinak je správce oprávněn nepřijímat od tohoto
objednatele další objednávky.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo
z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím
provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či
zrušen na dobu nezbytně nutnou. S případným rozhodnutím o
omezení (včetně rezervací hřiště) musí správce objednatele
pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u
vchodu na hřiště.
V případě turnajů nebo jiných větších akcí je třeba termín
dohodnout individuálně ve větším předstihu.
Správce hřiště je:

Ing. Luděk Zavadil
Karolín 61
768 21 Kvasice
tel: 776 275 091
doba pro telefonické objednávky je od 9,00 do 19,00 hod
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Čl. III.
Provozní pokyny pro návštěvníky
1.

2.
3.
4.

Hráč nebo skupina hráčů si vyzvedne klíče u správce hřiště a
po skončení hry, nebo doby domluveného času uvedou
hříště do stavu ve kterém si ho zapůjčili. Řádně po sobě uklidí
odpadky a sportovní potřeby na určené místo.
Přehled rezervací je pro informaci veřejnosti u správce.
V případě, že se hráč nedostaví do 15 minut po objednané
hodině, jeho rezervace se ruší.
Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě
jakéhokoliv porušení tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem
z užívání hřiště vyloučeni.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení

Provozní řád víceúčelového hřiště byl schválen na zasedání Obecního
zastupitelstva Karolín ze dne 15. 6. 2009 a je platný od 1. 7. 2009.
Od začátku platnosti tohoto provozního řádu mohou být prováděny
změny jen po projednání a schválení Obecním zastupitelstvem. Změna
bude provedena v podobě dodatku č. 1, atd. k platnému provoznímu
řádu.
Provozní řád bude vytisknut ve třech vyhotoveních:
- jedno obdrží správce,
- druhé bude vyvěšeno při vstupu na hrací plochu víceúčelového hřiště
- poslední bude založen na obecním úřadě
- jinak bude provozní řád také na webových stránkách obce.
Platnost tohoto provozního řádu je schválena OZ na dobu
neurčitou.
Provozovatel: Obec Karolín, Karolín 4, 768 21 Kvasice

Roman Skácel
místostarosta obce

Jiří Kužma
starosta obce
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