PROVOZNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ ŘEVNIČOV
Majitel a provozovatel: Obec Řevničov, Karlovarská 98, 27054 Řevničov iČ: 00244368
DIČ: CZ00244368, e-mail: info(~revnicov.cz, web: http://www.revnicov.czĺ
Správce: pí. Marie Šalounová, Řevničov 63
Hřiště bylo vybudováno za přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v rámci projektu „Naše místo pro sportování víceúčelové hřiště Revničov“ aje určeno pro
školní výuku tělesné výchovy a mimoškolní činnost žáků Základní a mateřské školy Revničov
sportovní a rekreační činnost široké veřejnosti
—

Součástí víceúčelového hřiště je i sklad sportovního vybavení, na který se a tento provozní řád
přiměřeně vztahuje
Užívání víceúčelového hřiště a používání jeho sportovních zařízení je na vlastní nebezpečí!
Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu!
Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků z prostoru
víceúčelovéhc hřiště a sportovních kabin.
Provozní podmínky:
1)

Hřiště je určeno pro následující sporty volejbal, nohejbal, basketbal, házenou, vybíjenou, tenis,
malou kopanou, badminton. Jiné činnosti nejsou povoleny.

2)

Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky,
turfy, botasky, cvičky). Je přísně zakázán vstup v nevhodné obuvi (kopačky s kolíky, tretry,
boty s podpatky nebo ve znečištěné obuvi blátem, štěrkem, apod.).

3)

Je přísně zakázán vjezd a jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích
a skateboardu (vyjma vozidel provádějící údržbu)‘

4)

Dětem mladším 8 let je vstup do areálu víceúčelového hřiště povolen jen v doprovodu osoby
starší 18 let‘

5)

S vybavením hřiště smějí manipulovat pouze osoby starší 18 let.

6)

Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.

7)

Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.

8)

V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.

9)

Jednotlivá zařízení je možné používat pouze k účelu, ke kterému jsou určena. Míčové hry je
možno provozovat pouze v prostorech k tomu určených. Podmínkou je použití oclu‘anných
sportovních pomůcek a vybavení!

10)

Je zakázáno používat zařízení v rozpon sjejich určením, jakékoliv úpravy a neodborné zásahy
jsou přísně zakázány.

11)

Hřiště je monitorováno kamerovým systémem se záznamem.

12)

Návštěvníci jsou povinni

respektovat pokyny správce.

Provoz a správa víceúčelového hřiště
1)

Za plynulý provoz hřiště zodpovídá správce hřiště (v případě jeho nepřítomnosti jiný pověřený
zástupce).

2)

Rezervace na využití přijímá správce hřiště a lze je provádět od pondělí až neděle od 8.00 do
19.00 hod. telefonicky na čísle 736 453 199 (případně 737 750 038). Rezervační systém včetně
kontaktu na správce hřiště je uveden na webových stránkách Obecního úřadu.

3)

Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt a způsob
využití hřiště.

4)

Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci
neprodleně nahlásit, nejpozději 1 hodinu předem!

5)

Pokud se objednavatel nedostaví vpředem dohodnutém termínu na hřiště, po uplynutí 10 minut
od začátku rezervované doby je hřiště volně k dispozici veřejnosti (v případě přítomnosti
správce na hřišti) či jinému platícímu zájemci.

6)

S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací sportovišť) musí správce objednatele
pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vstupu na hřiště.

7)

Vybíráním poplatků za provoz hřiště je pověřen správce hřiště (případně jiný zástupce
provozovatele) dle ceníku pronájmu, který je nedílnou součástí tohoto provozního řádu.

8)

V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném
oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který o vzniklé situaci neprodleně
informuje provozovatele. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé
nesprávným užíváním.

9)

Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu
všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných
uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního
areálu, a to bez nároku na vrácení finanční částky.
V areálu hřiště je dále zakázáno:

I)

kouřit v celém prostoru hřiště,

2)

konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,

3)

odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,

4)

odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,

5)

poškozovat zařízení areálu a zeleň,

6)

vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,

7)

používat otevřený oheň,

8)

manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,

9)

přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné
předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,

10)

lézt po konstrukcích, sítích apod.,

11)

přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,

12)

narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,

13)

vodit psy a jiná zvířata na hřiště,

14)

provádět veřejnou produkci, která by obrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a klid
obyvatel bydlících v nejbližším okolí.

Provozní doba víceúčelového hřiště:
Doba využití pro Základní školu a mateřskou školu Řevničov (ZŠ a MŠ Řevničov)
Hřiště slouží hlavně školní a předškolní tělovýchově v době vyučování, během provozu školní družiny
a zájmových kroužků a pro pořádání sportovních akcí ZS a MS Revničov.
Doba využití během školního roku: 8:00—15:00 hodin v pracovní dny. Konkrétní hodiny využití hřiště
jsou pak stanoveny platným rozvrhem pro příslušný školní rok.
Doba využití pro veřejnost:
Viz dle příloha č. 1 Provoz víceúčelového hřiště od 15. 9. 2020
V zimních měsících tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové hřiště pro veřejnost dovolen
pouze bez sněhové případně ledové pokrývky. Provozní doba může být Po posouzení
provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek.
Povinnosti uživatele:
1)

Uživatelé jsou povinni:
o využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům a dbát ochrany sportoviště
o chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
o dodržovat všeclmy zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany
o zasálmout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to správci hřiště popř. policii
CRnatelč. 158
o dodržovat zákaz vstupu psů a jiných zvířat do areálu

2)

Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné
škody neprodleně oznámí správci, kterýje zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní,
nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším
uživatelem při přebírání hřiště.

3)

Po ukončení užívání je uživatel povnien uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím
používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který
provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele,
který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu
uživatel, který škodu způsobil. Po skončení činnosti je uživatel povinen areál v pořádku
uzamknout a předat klíče správci, pokud správce neurčí jinak.

4)

Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíčů bude hradit uživatel v plné výši.

5)

Za škody způsobené osobami mladšími 18 let zodpovídají jejich rodiče případně jejich zákonní
zástupci.

6)

Míče a jiné sportovní náčiní (tenisové a badmintonové rakety) si zajišťují hráči sami.

7)

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn
vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace),
které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

Povinnosti správce hřiště
1)

Vést evidenci návštěvnosti a využití hřiště,

2)

Platícím uživatelum umožnit využití zázemí (šatna, sprcha, WC) sportovních kabin SK Sparty
Revničov (době konání domácích zápasu SK Sparty Revničov není možné využití šatny
a sprchy, a to I hodinu před zápasem a jednu hodinu Po zápase),

3)

Úklid zázemí šatny a WC sportovních kabin SK Sparty Řevničov v případě jejich použití
uživatelem víceúčelového hřiště,

4)

Kontrolovat, zda při užívání víceúčelového hřiště nedošlo k jeho poškození,

5)

Nedodržování provozního řádu hlásit neprodleně starostovi nebo policii ČR.

Vstupné na víceúčelové hřiště:
Vstupné na víceúčelové
Počet hráču
Cas
Sazba v Kc
hřiště
Individuální sporty**
1 hodina
300,2-4
Kolektivní sporty*,**
I hodina
300,4 a více
Sportovní turnaj *
1 den
1000,-Kč
neomezen
Do provozní hodiny se započítává i příprava a úklid hřiště a jeho vybavení (instalace a případný
následný úklid sloupku a sítí).
*sleva lOO0o pro SK Sparta Řevničov v rámci fotbalových tréninku družstev mládeže a dospělých
v rozsahu 6 hodin týdně, a také pořádání fotbalových turnaju.
*sleva lOO°o pro SDH Řevničov v rámci zvyšování fyzické připravenosti družstva mládeže do 18 let
v rozsahu 4 hodiny týdně.
**sleva SO°o pro uživatele hřiště s trvalým pobytem v obci Řevničov, případně člena spolku se sídlem
v Revničově.
Duležitá telefonní čísla:

Policie ČR 158, Záchranná služba 155, Hasičský záchranný sbor 150,
Integrovaný záchranný systém 112

Příloha č. 1 Provoz víceúčelového hřiště od 15. 9.2020

Jiří Petráček
Starosta

Petr Idrych
M tostarosta

Hana Říhová
Místostarosta

Provoz víceúčelového hřiště od 15. 9. 2020
Rezervace na telefonním čísle 736 453 199 (případně 737 750 038)
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V měsících od října do dubnaje vstup na víceúčelové hřiště pro veřejnost dovolen pouze bez sněhové případně ledové pokrývky. Provozní doba může být Po
posouzení provozovatelem upravena dle klimatických a světelných podmínek.
Vstupné:

I cvičební hodina (50minut) 300,- Kč je splatná v hotovosti správci hřiště oproti řádnč vystavenému dokladu

Slevy:

100% pro SK Sparta Řevničov, 6 hodin týdně v rámci tréninků družstev mládeže a dospělých
100% pro SDH Revničov, 4 hodiny týdně v rámci zvyšování fyzické připravenosti družstva mládeže do 18 let
50% pro občany s trvalým pobytem v obci Revničov, případně člena spolku, který má sídlo v Revničově
Zdarma: děti a mládež do 18 let v předem určených hodinách pouze pro basket a malou kopanou

19—20b.

