PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU ZŠ a MŠ
BÍLOVICE
Majitel a provozovatel: Základní škola a Mateřská škola Bílovice,
okres Uherské Hradiště, Bílovice č.p. 440, 687 12
IČO: 46956786
Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště na tel. č. 739 590 944 u p.
Marka Kaňovského – správce sportovního areálu
Provozní podmínky
• Veškerá sportovní i jiná činnost se děje na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese
zodpovědnost za jakýkoliv úraz.
• Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí
návštěvníka.
• Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad a zajišťuje pravidelné
kontroly.
• Víceúčelové hřiště, jako i další sportoviště sportovního areálu jsou k dispozici a
mohou být využívána pouze žáky ZŠ Bílovice a dětmi MŠ Bílovice, dětmi DS Bílovice,
zájmovými spolky se sídlem v Bílovicích a občany s trvalými pobyty v obci Bílovice
• Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou
(tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.),
jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.
• Pobyt na víceúčelovém hřišti je na vlastní nebezpečí, za nezletilé dítě ručí rodič,
odpovědný zástupce, či jiná dospělá osoba.
• Dětem mladším 6 let je vstup na víceúčelové hřiště povolen pouze v doprovodu a pod
trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby, či jiné dospělé osoby starší 18 let.
• Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných
lahvích.
• Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
• V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.
V areálu hřiště je dále zakázáno
• kouřit v celém prostoru hřiště,
• konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
• odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
• poškozovat zařízení areálu a zeleň,
• vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
• používat otevřený oheň,
• manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
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přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky,
chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s
nimi manipulovat,
lézt po konstrukcích, sítích apod.,
přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
pokud je z důvodu druhu sportu nutno odstranit sloupky a sít, tak toto bude
umístěno vně hřiště a po konci je nutné je vrátit na původní místo
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
vodit psy a jiná zvířata na hřiště!!!!!!!

Povinnosti uživatele
• Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné
zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud
tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny
správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.
• Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést
úklid jím používaného zařízení (tzn. např. zametení doskočiště a zejména pak jeho
opětovné přikrytí plachtou). Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen
oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména,
adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či
pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
• Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z
areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují
bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují
majetek a zařízení sportovního areálu.
• Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
• Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami.
• Dodržovat nařízení pro zamezení šíření onemocnění COVID 19
• Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce
oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny
(organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.
Provozní doba víceúčelového hřiště
Doba využití pro veřejnost + sportovní oddíly
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Pracovní dny: 16:00 – 19:00 hodin (mimo tuto dobu dle dohody se správcem)
Sobota: 10:00 – 19:00 hodin
Neděle: 10:00 – 19:00 hodin
V zimních měsících tj. od listopadu do března je provoz hřiště dle povětrnostních
podmínek pouze se souhlasem správce hřiště.
Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a
klimatických podmínek.

•

•

•
•
•
•

•

•
•

Rezervace pro jednotlivce i skupiny je možná nejméně 4 hodiny dopředu. Při
rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt (toto je
možné provést telefonicky i zprávou SMS nebo).
Rezervace termínů bude též možná prostřednictvím mobilní aplikace WhatsApp, kde
bude vytvořena skupina, kterou vytvoří správce areálu na základě vámi sdělených
požadavku ať už formou sms zprávy, telefonickou nebo při osobním kontaktu. Zde
bude jasně přehledné kolik osob se bude v danou chvíli pohybovat v areálu
V tomto případě prosím uveďte (jméno 1 zodpovědné osoby, popř. organizaci, počet
osob a jestli budete využívat atletickou dráhu nebo víceúčelové hřiště.
Maximální délka bude stanovena na 90 minut na jednu rezervaci nebo po dohodě se
správcem může být upraveno
Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto
změnu správci neprodleně nahlásit, nejpozději 4 hodiny předem.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických
důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz
omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.
S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací sportovišť) musí správce
objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vstupu na
hřiště.
Kontakt na správce hřiště je uveden níže
Správce víceúčelového hřiště je p. Marek Kaňovský, tel. 739 590 944
Vstup a využívání víceúčelového hřiště jsou bezplatné.

Důležitá telefonní čísla
• Policie ČR 158
• Záchranná služba 155
• Hasičský záchranný sbor 150
• Integrovaný záchranný systém 112

Tento provozní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Bílovice dne 27.4.2021
č. usnesení 2/2021/18.

Petr Fusek
starosta obce

