MĚSTO DUBÁ
_______________________________________________________________________

Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
Provozní řád víceúčelového hřiště
Čl. 1 Využívání hřiště
1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Město Dubá.
2. Hřiště je určeno k provozování atletiky a míčových her širokou veřejností všech věkových skupin. Hřiště slouží i
jako školní hřiště pro ZŠ a MŠ. Z míčových her se jedná o malou kopanou, basketbal, nohejbal a volejbal. Na hřišti
nelze hrát florbal.
3. Uživatel hřiště dbá předpisů bezpečnostních a k ochraně majetku a ustanovení tohoto provozního řádu.

Čl. 2 Provoz a správa hřiště
1. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště pro veřejnost:
dny školního vyučování 15-20 hodin
dny pracovního volna a školní prázdniny 8-20 hodin
2. Vstup do areálu je povolen pouze odemčenou brankou, je zakázáno přelézání zamčených vchodů a oplocení hřiště.
3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je zakázáno hřiště používat.
4. V případě zjištění jakékoli závady na sportovním zařízení, nebo v jeho bezprostředním okolí nahlaste závadu na
telefon 607 933 058 od 7 do 15 hodin.
5. Volejbalová síť se sloupky je půjčována na vyžádání předem nahlášeným skupinám.

Čl. 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování, nebo poškozování hrací plochy.
2. Na víceúčelovém hřišti:
vstupujte na hřiště pouze ve vhodné obuvi (nevhodná: kopačky, boty s hroty, vysoké podpatky, znečištěná obuv),
nejezděte na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích na umělé povrchy,
odhazujte odpadky na místa k tomu určená (koš/popelnice) u vstupu,
nemanipulujte s ostrými předměty, neotevírejte kanalizační šachtu,
pevné, nebo mobilní zařízení nepřemisťujte mimo stanovená místa,
nekonzumujte alkoholické nápoje a jídla všeho druhu, zákaz vstupu podnapilým,
není možné rozdělávat a manipulovat s ohněm v celém areálu,
neodhazujte žvýkačky a nevstupujte se zvířaty na umělý povrch hřiště,
úmyslně neodrážejte míče o pletivo z bezprostřední blízkosti a neopírejte se o sítě.
Psi pouze na vodítku v prostorách mimo
sportoviště.

3. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.
4. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních
účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
5. 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.

Čl. 4 Další ustanovení
1. Při nedodržení tohoto provozního řádu může správce, nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při
neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat policii.
2. Tento provozní řád a jeho případné změny bude vyvěšen na stránkách obce www.mestoduba.cz

Čl. 5 Důležitá telefonní čísla
Policie 158
Záchranná služba 155
Údržba města Dubá: 607 933 058

Hasiči 150

Tísňová linka 112

V Dubé 30.6.2020
Ing. Irena Žalovičová
starostka města Dubá

