Provozní řád víceúčelového hřiště obce Černousy
Čl. 1 Využívání hřiště
1. Provozovatelem víceúčelového hřiště je Obec Černousy.
2. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování míčových her. Zejména se jedná o malou kopanou, volejbal,
nohejbal, tenis, basketbal, házenou a další.
3. Víceúčelové hřiště je určeno především k bezúplatnému sportovnímu vyžití obyvatel obce Černousy.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu.
5. Uživatel je povinen dbát ustanovení tohoto provozního řádu.
Čl. 2 Provoz a správa hřiště
1. Provozní doba využívání víceúčelového hřiště:
duben – říjen

8.00 - 20.00 hodin

2. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory. Je přísně zakázáno přelézání plotů, uzamčených
vchodů a vlastního oplocení hřiště.
3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je zakázáno hřiště používat.
4. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení, nebo v jeho bezprostředním okolí, je
uživatel povinen tuto závadu nahlásit na obec Černousy.
5. Uživatelé hřiště si mohou vypůjčit sportovní nářadí a potřeby.
Čl. 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování, nebo poškozování hrací plochy.
2. Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky, boty s hroty, podpatky)
- manipulace s ostrými předměty
- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích aj.
- vstupu jakéhokoliv zvířete
- pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů, či osob starších 18 let
- přemísťovat pevné, nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
- konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu
- vstupování podnapilým osobám
- rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu
- kouřit a požívat či jinak aplikovat omamné a psychotropní látky
- odhazování žvýkaček na povrch hřiště
- úmyslné odrážení míče nebo jiného sportovního náčiní o sítě a oplocení z bezprostřední blízkosti
- opírat se o ochranné sítě a oplocení
- věšet se vlastní vahou na konstrukce branek, košů, sítí apod.
- pořádat hromadné sportovní akce a soutěže bez souhlasu Obce Černousy
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám.
4. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.
5. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost
ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

6. Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí a za škody na zdraví vzniklé
při neorganizované sportovní činnosti, kterou zde návštěvníci vykonávají na vlastní nebezpečí. Je proto
nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném chování. Každý návštěvník hřiště nese odpovědnost za jím
způsobené škody na zařízení hřiště. Vstup na víceúčelové hřiště je na vlastní nebezpečí. Obec Černousy
nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného
zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí uživatelů.
Čl. 4 Další ustanovení
1. Při nedodržení tohoto provozního řádu může provozovatel, nebo jiný oprávněný pracovník obce uživatele
z víceúčelového hřiště vykázat.
2. Tento provozní řád a jeho případné změny bude vyvěšen na stránkách obce www.cernousy.cz
4. Provozní řád víceúčelového hřiště byl schválen na zasedání zastupitelstva Obce Černousy dne
20.12.2021, usnesením č. 6/2021 bod. 5 a nabývá účinnosti dnem schválení.
Čl. 5 Důležitá telefonní čísla
Policie
158
Záchranná služba 155
Hasiči
150
Tísňová linka
112
Starosta obce
724 179 443
Místostarosta obce 725 716 576
Správce hřiště

REZERVACE
Maximální doba rezervace je 90 minut. Po uplynutí této doby je možno užívat hřiště až do příchodu
sportovců s platnou rezervací !!!
Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

