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PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO
HŘIŠTĚ v obci Vrbčany
Tento provozní řád vydává obce Vrbčany, která je zřizovatelem
a provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště (dále jen „hřiště“).
Správce hřiště:

Antonín Vaculík – tel.: 730 733 294
Karel Konvalinka – v případě nepřítomnosti pana Vaculíka

Klíč, sítě a míče lze vypůjčit u správce pana Antonína Vaculíka, popř. u pana Karla
Konvalinky.
Článek 1 – Vstup na hřiště
Provozní doba je denně od dubna do října v době od 10:00 – 20:00, popř. dle
povětrnostních podmínek, nebo dohody se správcem.
Používání hřiště je dovoleno v provozní době po zaplacení hracího poplatku:
 děti do 15ti let vstup zdarma,
 16 a více let 20 Kč/osobu/hru (hra může trvat max. 2 hodiny),
 10 a více osob 150 Kč/hru.
Rezervaci hřiště je možno provést u správce na základě rozvrhu a herního plánu
(osobně nebo telefonicky). Vypůjčení sítí lze u správce, ale pouze osobě starší
18ti let.
Herní doba na hřišti je stanovena zpravidla na 60 minut. V rámci této herní doby
je návštěvník povinen provést i úklid hřiště.
Hrací síť si může návštěvník vypůjčit u správce.
Článek 2 – Práva a povinnosti
Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech
míst a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti, a to:
kopané, nohejbalu, volejbalu, košíkové, tenisu, badmintonu nebo florbalu.

Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo obuvi, která
povrch hřiště neponičí (ne kopačky).
Provozovatel neodpovídá za újmy na zdraví nebo za škody na odložených věcech.
Předměty nalezené v prostorách hřiště je nálezce povinen odevzdat u správce.
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště a jeho okolí. Jsou povinni hradit
škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení hřiště, tak na
majetku ostatních osob.
Každý návštěvník je před ukončením hrací doby povinen uklidit hřiště do
původního stavu.
Článek 3 – Zakázané činnosti na hřišti
Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře.
Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků, žvýkaček apod.
Jezdit na kole nebo jiných dopravních prostředcích.
Vstupovat se zvířaty.
Vstupovat v dešti nebo na mokrý povrch hřiště.
Vstup dětem do 10ti let bez doprovodu osoby starší 18ti let.
Přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů nebo vstup v podnapilém
stavu.
Článek 4 – Vyloučení z návštěvy hřiště
Z areálu bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat
ustanovení tohoto Provozního řádu nebo neuposlechne pokynů správce nebo
zastupitele obce Vrbčany. Neopustí-li návštěvník hřiště na vyzvání, může mu být
zakázán vstup na delší dobu.
Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky hřiště a je platný od
1.8.2014. Změny provozního řádu a výjimky povoluje Zastupitelstvo obce
Vrbčany projednané na Veřejném zasedání, a dále je potřeba minimálního
souhlasu čtyř zastupitelů.
Starostka obce Vrbčany

Místostarosta obce Vrbčany

Ing.Mgr. Šárka Jelínková

Miroslav Kuchař

