NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD A PROVOZNÍ ŘÁD – hřiště s umělou trávou
Lužánky
Návštěvník je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a vstupem na sportoviště
s tímto návštěvním a provozním řádem plně souhlasí!
1. Všeobecné informace
1.1. Tento návštěvní řád je vypracován zejména na základě § 7a z. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Tento Návštěvní řád slouží
k dodržování platných a účinných právních předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků.
1.2.

Informace pro veřejnost jsou umístěny na informačních tabulích při vstupu do areálu a v areálu, zejména pak tento návštěvní a
provozní řád a ceník.

1.3. Otevírací a provozní doba hřiště
Pondělí až neděle od 9:00 do 15:00 hod. Hřiště se pronajímá pouze na celé hodiny.
Provozovatel může vyčlenit časové úseky v rámci provozní doby, a to za účelem pořádání sportovních či jiných podobných
akcí, v rámci čehož může být hřiště uzavřené. Veřejnost je o těchto změnách informována prostřednictvím webových stránek
a vyvěšením u vstupu do areálu hřiště.
Rezervace hřiště pro malý fotbal:
NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REZERVACE: na maly-fotbal@starezsport.cz.
• hřiště je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu (provozní doby)
• uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu (malý fotbal). Po celou dobu dbá
o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o ochranu majetku. Dále je povinen respektovat upozornění provozovatele hřiště.
• nelze-li ze strany uživatele dodržet smluvený čas, je povinen zrušení rezervace ohlásit nejpozději 24 hodin před stanoveným
termínem. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn nepřijímat napříště od tohoto uživatele další rezervace.

1.4. Pravidla pro vstup do areálu Hřiště s umělou trávou Lužánky (dále jen „hřiště“)
-

-

vstup do prostor sportoviště je možný pouze s platnou rezervací a po uhrazení ceny dle platného ceníku
hřiště je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu (provozní doby), vstup do areálu je možný nejdříve 15 min. před
začátkem rezervovaného času, návštěvníky hřiště si vyzvedne správce hřiště u hlavního vstupu do areálu. Pro návštěvníky
hřiště slouží v době provozu kluziště (zpravidla prosinec-únor) k uložení věcí skříňky v prostorách šatny v budově Sportovní 2,
vpravo,
dětem do 15 let je vstup do areálu hřiště povolen pouze v doprovodu svéprávné osoby starší 18 let,
vstup do areálu hřiště může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu a jejichž
chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami,
Užívání hřiště je na vlastní nebezpečí!
Prostor hřiště není uměle osvětlen.

1.5. Ceník
MŠ, ZŠ A SŠ v době výuky (v pracovních dnech, mimo školních prázdnin) v době od 9:00 do 13:00 hod. 200,- Kč/hod. vč. 15% DPH
Veřejnost (osoby, sportovní oddíly, sportovní skupiny, organizace) 400,- Kč/hod.vč. DPH 15% bez osvětlení, 600, Kč/ hod. vč.
DPH 15% s osvětlením

2. Provozní pokyny
Uživatel si převezme vždy připravené hřiště ve výchozím stavu = na hru malý fotbal, přičemž zkontroluje při převzetí stav hřiště
(případné zjištěné škody neprodlené oznámí provozovateli – pokud tak neučiní, nese pln riziko odpovědnosti za škody, které budou
zjištěny provozovatelem či dalším uživatelem hřiště) – případné škody zapíše provozovatel do provozní knihy.
Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody,
které uživatel způsobí, je povinen oznámit provozovateli, který provede zápis do provozní knihy (včetně jména, adresy a ověření
totožnosti uživatele, který škodu způsobil). Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hrad v plném rozsahu uživatel, který
škodu způsobil.
V případě nutnosti či např. nepříznivých klimatických podmínek je provozovatel oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.

Při opakovaném porušení provozního řádu je provozovatel oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání osoby, případně skupiny
(organizace), které toto porušování způsobují.
Všichni uživatelé a návštěvníci hřiště jsou povinni:
-

vstupovat na hřiště pouze v čisté sportovní obuvi
řídit se oznámeními a upozorněními, které jsou vyvěšeny v areálu hřiště a zároveň dbát pokynů pracovníků provozovatele
dbát na osobní bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů hřiště
dodržovat předem smluvený čas
nejpozději 24 hodin před rezervovaným termínem ohlásit zrušení rezervace – pokud tak uživatel neučiní, je provozovatel
oprávněn nepřijímat dále od tohoto uživatele rezervace

V areálu hřiště je přísně zakázáno:
-

3.

vstupovat do areálu mimo provozní dobu
vstupovat do areálu se zvířaty
vstupovat do areálu bez předchozí rezervace
vstupovat na hřiště v průběhu rezervovaného času jiným uživatelem (narušovat rezervovanou hodinu jiného
uživatele)
kouřit v zázemí areálu, na hřišti a v jeho bezprostřední blízkosti (střídačky)
manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.
vnášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a
bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
lézt po konstrukcích, věšet se na branky, sítě apod.
přemisťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
manipulovat s otevřeným ohněm
odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí
vstupovat na hřiště s umělou trávou ve znečištěné obuvi, v obuvi s podpatky nebo hřeby (tretry), bruslích nebo
kolečkových bruslích, jezdit po hřišti s kočárkem
v celém areálu je zakázána jízda na kole, koloběžce, tříkolce, kolečkových bruslích, skateboardech a obdobných
zařízeních vč. motorových apod.
vstupovat do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost, a také tam, kde je do nich vstup zakázán (např. značkou)
vnášet a konzumovat jídlo a pití (pití je povoleno pouze v uzavíratelných plastových lahvích)
konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky
odhazovat po plochách předměty, které mohou způsobit zranění
odhazovat jakékoliv odpadky (papíry, žvýkačky atd.) mimo vyhrazené nádoby. Dále také vylepovat, popisovat či jinak
znečišťovat nebo poškozovat majetek
chovat se hlučně a vulgárně
poskytovat jakékoliv služby za úplatu bez souhlasu provozovatele

Odkládání věcí a odpovědnost za škodu

-

Za volně odložené věci a předměty nenese provozovatel hřiště odpovědnost. Předměty nalezené v prostorách areálu odevzdá
nálezce provozovateli, případně pracovníkovi provozovatele. Nalezené předměty jsou provozovatelem uschovány po dobu
max. 3 měsíců, poté jsou předány na Ztráty a nálezy Magistrátu města Brna.

-

Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního a provozního řádu nebo
pokynů odpovědných pracovníků nenese provozovatel odpovědnost.

-

Za svévolné poškození, zničení nebo ztrátu majetku provozovatele je povinen uživatel zaplatit náhradu způsobené škody,
stejně tak za případné poškození nebo znečištění prostor nebo majetku provozovatele.

Se stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou návštěvníci a uživatelé obracet přímo na vedení provozovatele, tj. na
vedoucího hřiště Ing. Andrea Polívková.
V Brně dne 20. 11. 2019

Provozovatel a vlastník:
STAREZ – SPORT, a. s. Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
Odpovědná osoba – Ing. Andrea Polívková
Schválil: Mgr. Martin Mikš, generální ředitel
společnosti
Kontakt - +420 731 179 984
E-mail: polivkova@starezsport.cz
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