PROVOZNÍ ŘÁD
Tento provozní řád vydává Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. za
účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času.
Čl. I
Užívání víceúčelového hřiště
1. Provozovatelem víceúčelového hřiště je Gymnázium Františka Křižíka a základní škola,
s.r.o.
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových
skupin, zejména k míčovým hrám a jízdě na in-line bruslích.
3. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh
sportu.
4. Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu a pokyny
provozovatele, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost. Z
užívání areálu jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozovatele, ohrožují
zdraví, bezpečnost, pořádek a osoby podnapilé.
5. Vstup do areálu a užívání hřiště včetně in-linové dráhy je na vlastní odpovědnost.
Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy či jiné ohrožení zdraví uživatele. Vstup dětí
do 6-let je možný jen v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.

Čl. II
Provoz a správa hřiště
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště.
2. Denní provozní doba víceúčelového hřiště pro veřejnost:
Pondělí - Pátek

9:00 – 17:00 (pouze za přítomnosti správce)

V případě nepříznivého počasí bude hřiště uzavřeno!
3. Objednávky na pronájem jsou přijímány osobně nebo na tel. čísle: 739 323 111.
4. Pobyt na hřišti pro veřejnost je zpoplatněn. Ceník je k nahlédnutí u správce a je součástí
tohoto provozního řádu. Poplatek se hradí:
a) smluvní pronájem hřiště – v účtárně školy,
b) nesmluvní využití hřiště veřejností – u správce hřiště.
5. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 3 hod. před stanoveným časem u jednorázových objednávek. Pokud tak
neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto uživatele další objednávky.
6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo vybavení
hřiště je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci.
7. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů.
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8. V prostoru hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování veškerého jeho
vybavení.
9. Uživatel je povinen po vstupu do areálu hřiště kontaktovat správce hřiště. Vstupem do
areálu hřiště je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu.
10. Pokud dojde vinou uživatele ke znečistění či poškození povrchu sportoviště, je povinen
nahradit provozovateli vzniklou škodu v plné výši.
11. Uživatel je povinen po skončení pronajaté doby předat zpět správci pronajaté prostory ve
stavu, ve kterém tyto prostory převzal.
12. Provozovatel víceúčelového hřiště odpovídá za úklid.

Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V souvislosti dodržováním bezpečnosti a ochrany majetku je zakázáno:
- zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu,
- odhazovat odpadků mimo místa k tomu určená,
- vstupovat v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou
nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou, atd.),
- jezdit na kole nebo používat motorová vozidla,
- poškozovat zařízení areálu a zeleň, znečisťovat areál a ostatní plochy,
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
- manipulovat s ostrými předměty, přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté
látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli
způsobem s nimi manipulovat,
- lézt po konstrukcích a sítích,
- konzumovat jídlo (včetně žvýkaček) všeho druhu a nápojů mimo vyhrazený prostor,
- vstupovat podnapilým osobám,
- kouřit v prostoru hřiště,
- manipulovat s ohněm,
- vstupovat se zvířaty.
2. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení areálu a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování.
3. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci hřiště.
Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.
4. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.
5. Nalezené předměty se odevzdají správci nebo ve vrátnici školy.
6. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých povětrnostních
podmínkách, případně z jiných závažných důvodů.
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Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Při
opakovaném porušování provozního řádu to může být důvod k okamžité výpovědi
nájemní smlouvy.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití
v souvislosti s provozem hřiště je nutné sdělit správci.
Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém
Policie ČR
Městská policie
Zdravotnická záchranná služba
Hasiči

112
158
156
155
150

Provozní řád schválila:
Mgr. Šárka Chvalová
ředitelka školy

V Plzni dne 2. dubna 2012
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