PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU PŘI ZŠ A MŠ DOLNÍ
ÚJEZD
1. Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7,30 – 22,00
7,30 – 22,00
7,30 – 22,00
7,30 – 22,00
7,30 – 22,00
7,30 – 22,00
7,30 – 22,00

2. Tyto sportovní prostory mohou využívat děti a mládež (pouze za
přítomnosti a dozoru rodičů, trenérů, cvičitelů či vedoucích) i dospělé
osoby.
3. Organizovaná činnost ZŠ a MŠ, ŠK a sportovních oddílů T. J. Sokol Dolní
Újezd má přednost před využíváním ostatní veřejnosti.
4. Vstup na hřiště je povolen pouze oficiálními vchody. Je přísně zakázáno
přelézat oplocení areálu v jakémkoliv jiném místě!
UŽIVATEL JE POVINEN:
- Na sportovní plochy vstupovat pouze ve vhodné sportovní obuvi:
kopačky - lisovky, turfy, tenisky, sálové obuvi. Je zakázáno používat
kopačky s vyměnitelnými kolíky či tretry.
- Respektovat pokyny správce areálu či vedení školy.
- Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní sportující ani
sám sebe. Škola ani správce areálu neodpovídá za bezpečnost účastníků
provozu při komerčním pronájmu.
- Při organizované činnosti odpovídá za bezpečnost a chování svých
svěřenců trenér, cvičitel či vedoucí.
- Dodržovat pořádek a čistotu a neničit zařízení areálu a zeleň. V případě
poškození nebo zničení zařízení areálu, umělé plochy či zeleně bude
vymáhána náhrada škody.
- Nahlásit vzniklou škodu provozovateli.
- Dát si pozor na odložené věci, uzamknout kolo či jiný dopravní
prostředek na místě k tomu určenému. Za ztráty na osobním majetku
provozovatel neodpovídá.
- Zabezpečit přenosné sportovní branky při jejich používání tak, aby jejich
provoz byl bezpečný (dle návodu výrobce branek). Po ukončení činnosti
materiál uložit na míso k tomu určenému.

- Odpadky odkládat do odpadkových košů.
- Při odchodu ze sportovního areálu vyzout obuv a vysypat granulát do
připravené bedny u lavičky, popř. vyklepat i oblečení a ponožky, teprve
potom odejít do prostoru šaten v budově.
- Obsluhovat osvětlení hřiště (zapínání a vypínání světel) smí jen
proškolení pedagogové, trenéři, cvičitelé a vedoucí.
- Při překopnutí míče mimo areál použít jen přístupové brány!!!
- Při odchodu z areálu uzamkne pedagog, trenér, cvičitel či vedoucí
všechny přístupové vchody na hřiště!!!
JE ZAKÁZÁNO:
1. Jezdit po sportovním areálu na kole, koloběžce, in-line bruslích,
jednostopých či dvoustopých motorových vozidlech. Výjimku tvoří stroje
na údržbu plochy.
2. Vodit na sportoviště zvířata.
3. POUŽÍVAT V CELÉM AREÁLU otevřený oheň, kouřit, konzumovat
alkoholické nápoje, užívat omamné látky, konzumovat jídlo na
sportovních plochách, používat zábavnou pyrotechniku, chodit na
sportovní plochy v jiné, než čisté sportovní obuvi!
4. Odstavovat kola a jiná motorová vozidla jinde než na místech k tomu
určených.
5. Užívat herní a jiné zařízení hřiště při zjištění poškození.
6. Houpat a zavěšovat se na přenosné fotbalové branky a volejbalové kůly
či po nich lézt!
Areál je monitorován kamerovým systémem.
Důležitá telefonní čísla:
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…………………………………………
Mgr. Jan Sigl, ředitel školy

Ceník pronájmu hřiště s UMT
Dle Provozního řádu venkovního sportovního areálu při ZŠ a MŠ Dolní Újezd se
úhrada pronájmu platí takto:

1.
2.
3.
4.

Občané s trvalým pobytem v Dolním Újezdu – 250,- Kč/1 hod
Ostatní – 500,- Kč/1 hod
Každá další půlhodina se přičítá (1/2 ze stanovené částky)
Úhrada se provádí oproti příjmovému dokladu – vedoucí složky předá
podklady pro úhradu, tj. uvedeny dny a hodiny, které byly využity.

Ceník je platný od 23. 11. 2020

……………………………………..
Mgr. Jan Sigl, ředitel školy

