Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, přísp. org.
Provozní řád městského hřiště
1) Využívání hřiště
a) Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Základní škola
Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace.
b) Hřiště je určeno v době mimo vyučování k provozování sportovních her veřejnosti
všech věkových skupin, přednostní využití dle dohody se správcem FK Jablonec, z.s.
Jablonec – mláděž v rámci tréninkové činnosti v průběhu celého roku.
c) Uživatelem mohou být jednotlivci nebo skupiny po dohodě se správcem – telefonní
číslo – 728 997 449 pan Selinger.
d) Uživatel je povinen dodržovat čas a provozovat druh sportu, ke kterému je hřiště
určeno. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a pokynů k ochraně
majetku.
e) Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto
provozního řádu. Správce musí být v dosahu sportoviště.
2) Provoz a správa hřiště
a) Denní provozní doba využívání víceúčelového sportoviště je ve dnech školního
vyučování 15,00 – 20,00 hod., v ostatních dnech 9,00 – 20,00 hod.
b) Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů a
zamčených vchodů na hřiště.
c) Provoz víceúčelového sportoviště je celoroční – zimní údržba zajištěna FK Jablonec,
z.s.
Jablonec pro tréninky mládežnických fotbalových družstev.
d) V případě zjištěné jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení je uživatel
povinen ohlásit toto neprodleně správci.
3) Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
a) V areálu je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování majetku.
b) Všichni návštěvníci provozují veškerou sportovní činnost na své vlastní nebezpečí.
c) Do areálu je zakázán vjezd motorovými vozidly – výjimka – vozidla údržby.
d) V areálu je ZAKÁZÁNO:
- kouření a rozdělávání ohně
-odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- vstup podnapilým osobám, konzumovat v areálu alkoholické nápoje
- vstupovat na sportoviště v nevhodné obuvi
- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu
- používat skleněné nádoby
- přemísťovat pevná nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
- úmyslné poškozování dráhy, koberce a plotů v okolí sportovišť
- odhazování žvýkaček
- vstupovat se psy
e) Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak
obtěžovat nejbližší okolí.
f) Přinesené sportovní nářadí musí splňovat bezpečnostní prvky a nesmí též ohrožovat
bezpečnost ostatních uživatelů.
g) Provozovatel 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 pronajímatelů.
4) Další ustanovení

a) Při nedodržení tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný
pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů může
informovat Městskou Policii.
b) Tento provozní řád je vyvěšen na webových stránkách ZŠ Mozartova.

V Jablonci nad Nisou dne 01.09. 2017
……………………………………….
Razítko a podpis ředitele školy

