PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ TIŠICE
Provozovatel: Obec Tišice, zastoupena starostou Pavlem Končelem

Úvodní ustanovení
1. Provozní řád multifunkčního hřiště (dále jen MH) upravuje režim využívání MH pro sportovní
aktivity ( tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, minikopaná ).
2. Uživatel MH je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu
využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i ochrany majetku. Je povinen dbát upozornění a
pokynů správce MH zastoupeného pověřenou osobou, kterou je obsluha restaurace.
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.

Vstup do objektu MH
1. Do objektu se vstupuje brankou.
2. Klíči od objektu disponuje správce MH (Jaroslav Kudrnovský) zastoupený pověřenou osobou,
kterou je obsluha restaurace. Tato osoba je odpovědná za uzamčení objektu MH v době jeho
nevyužití.
3. Dětem mladším 10 let je vstup na MH povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

Provozní režim
1. Za plynulý provoz MH zodpovídá správce MH zastoupený pověřenou osobou, kterou je
obsluha restaurace.
2. Minimální hrací doba je 60 minut. Hráči si mohou hrací dobu objednat osobně nebo
telefonicky u obsluhy restaurace. Obsluha zapíše rezervaci do knihy rezervací.
3. Součástí hrací doby je i montáž, demontáž sítě a úklid plochy MH např. od listí.
4. Pokud není hřiště obsazeno, je možné jej obsadit tím, kdo dřív přijde. Není-li na další hrací
hodinu hřiště objednáno, mohou hráči po zaplacení pokračovat ve hře vždy další hodinu.
5. Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10ti minut, může hřiště obsadit další
zájemce.
6. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo může hřiště obsadit,
zásadně správce zastoupený pověřenou osobou, kterou je obsluha restaurace.
7. Zapůjčení sportovních potřeb uskuteční pověřená obsluha restaurace.

Provozní doba a ceník za užívání MH
1. Denní provozní doba MH:
duben – říjen
všední dny: 9:00 – 20:00 hod.
sobota – neděle: 11:00 – 20:00 hod.
listopad – březen
všední dny: 10:00 – 19:00 hod
sobota – neděle: 11:00 – 19:00 hod.
2. V případě nepříznivých povětrnostních či zhoršených viditelných podmínek pro provoz hřiště,
je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto
skutečnost předem oznamovat objednateli.
3. Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřená osoba správcem MH, a to personál
restaurace dle CENÍKU ZA UŽÍVÁNÍ MH. Platba se hradí v hotovosti před vstupem na MH.
4. Ceník za užívání MH:
50,-Kč / hřiště/ 1 hod - občané s trvalým pobytem v obci Tišice
100,-Kč / hřiště / 1 hod – občané ostatních obcí a měst
400,- Kč / hřiště / Celodenní pronájem MH - - občané s trvalým pobytem v obci Tišice
800,- Kč / hřiště / Celodenní pronájem MH- občané ostatních obcí a měst
Dlouhodobá pravidelná rezervace po dohodě s provozovatelem.

Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku
1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.
2. V prostoru hřiště je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky,
odhazovat odpadky mimo vyhrazený prostor, konzumovat jídlo a manipulovat s ostrými
předměty a odhazovat žvýkačky na umělý povrch.
3. Do prostoru hřiště se zakazuje vstupovat v nevhodné obuvi (zejména kopačkách, tretrách),
vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu, vstupovat podnapilým osobám, vodit na hřiště
jakákoli zvířata, vstupovat na plochu v in-line bruslích, na skateboardech, na kolech nebo
s vozíky.
4. Každý uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných ani jinak omezovat nebo
obtěžovat okolí hřiště.
5. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze
hrajícím osobám (tenis – max 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6 osob + rozhodčí).
Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením.
6. Každý je povinen nahradit jím způsobenou škodu na sportovišti.

Ostatní ustanovení
1. Funkci správce MH vykonává Jaromír Kudrnovský, zastoupený pověřenou osobou, kterou je
obsluha restaurace. V době její nepřítomnosti jiná určená osoba.
2. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízeních
sportovního hřiště, zapůjčených sportovních potřebách, popřípadě za škody způsobené
užíváním hřiště na okolním majetku. Škody je uživatel povinen okamžitě ohlásit správci
hřiště.
3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese
odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
4. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce zastoupený pověřenou osobou, kterou
je obsluha restaurace, oprávněn jej z hřiště vykázat.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Hasiči: 150
Zdravotnická záchranná služba: 155
Policie: 158

