Provozní řád sportovně rekreačního areálu
– hřiště při ZŠ Nejdek, nám. Karla IV. 423,
okres Karlovy Vary
Tento provozní řád vydává ZŠ Nejdek, nám. Karla IV. 423, okres Karlovy Vary za účelem
harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže
ve městě Nejdku.
Čl. I
Využívání hřiště
1. Zřizovatelem je město Nejdek.
2. Provozovatelem areálu je Základní škola Nejdek, nám. Karla IV. 423, okres
Karlovy Vary.
3. Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků, pracovníků školy a
veřejnosti.
4. Plocha hřiště je určena ke sportovní činnosti, pro níž je konstrukčně a stavebně
uzpůsobena.
5. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s ředitelem ZŠ
Nejdek, nám. Karla IV. 423, okres Karlovy Vary, popř. se správcem hřiště.
6. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat
dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o
ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz. čl. č.
III.
7. Přístup na hřiště je pouze vstupní branou z Rooseveltovy ulice.
Čl. II
Provoz a správa hřiště
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce.
2. Denní provozní doba víceúčelového hřiště pro veřejnost:
-

dny školního vyučování od 16,00 do 20,00 hodin
dny pracovního volna a v období školních prázdnin od 09,00 do 20,00 hodin
podle závazných objednávek
roční provoz od dubna do září
po telefonické domluvě s ředitelem školy nebo správcem hřiště i mimo určené
hodiny a měsíce

3. Objednávky zajišťuje ředitel ZŠ Nejdek, nám. Karla IV. 423, okres Karlovy Vary
osobně nebo na tel. čísle:353 825 581 (dále jen provozovatel).
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je provozovatel
oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto
skutečnost předem oznamovat objednateli.
5. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu
ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je

provozovatel oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další
objednávky.
6. V případě zjištění jakékoliv závady (např. ukotvení branek) na uvedeném
sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto
závadu neodkladně nahlásit provozovateli hřiště nebo jeho správci.
7. Pokud uživatel úmyslně způsobí škodu, odstraní ji na vlastní náklady.
8. Vybíráním poplatků za pronájem hřiště je pověřen provozovatel hřiště dle CENÍKU
ZA UŽÍVANÍ AREÁLU v sekretariátu školy (předem), popřípadě správce proti
příjmovému dokladu.
Ceník za užívání hřiště pro dospělé:
150,- Kč za hodinu na celé hřiště (umělá tráva)
100,- Kč za hodinu na nohejbal, volejbal, apod.
Ceník za užívání hřiště pro oddíly s dětmi:
75,- Kč za hodinu na celé hřiště (umělá tráva)
50,- Kč za hodinu na nohejbal, volejbal, apod.
9. Správce zapůjčuje dle potřeby a dohody sloupky, sítě, branky.
10. Pronájem areálu pro organizované skupiny či sportovní jednoty je možný
za těchto podmínek:
-

dojednat s provozovatelem v předstihu 2 dnů
doba pronájmu max. 2 hodiny denně v pracovní dny, max. 3 hodiny o
víkendech a volných školních dnech
v případě větších akcí (turnaje,…)je možné po dohodě pronajmout hřiště na
celý den
Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené
plochy.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- vstupu v jiné obuvi než sportovní
- jízdy na kole
- používání obuvi s kolíky (kopačky)
- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- konzumace jakýchkoliv nápojů a jídla všeho druhu
- vstupu podnapilým osobám
- roznášení písku z doskočiště na běžeckou dráhu
- kouření v celém areálu
- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
- vstupu se zvířaty
- vstupu s kočárky
- přelézání plotu kolem areálu

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno dětem vstupovat
na hřiště pouze za asistence dospělého.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak
omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
5. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první
pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.
6. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
7.

Ve sprchách a na WC (v budově školy) udržují uživatelé pořádek a čistotu.

8. Zřizovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřištích. Každý
uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí.
9. Zřizovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu vnesených předmětů
uživatelem v prostorách areálu.
Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1.

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád,je správce oprávněn jej z hřiště
vykázat.

2.

Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování
občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii
(353 825 001).

3.

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči

Záchranná
služba

Policie ČR

Městská policie Integrovaný
záchranný systém

Sekretariát ZŠ
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155

353 825 310

353 825 001

353 825 581
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V Nejdku dne 30. 4. 2009
……………………………………………
Mgr. Igor Gubič, ředitel ZŠ

