PROVOZNÍ ŘÁD
hřiště na malou kopanou
Provozovatel : Město Heřmanův Městec, nám. Mírů 4, Heřmanův Městec 538 03
Správce hřiště: Fotbalový klub Jiskra, IČ64782182 U Bažantnice, Heřmanův Městec 538 03

Článek 1
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu na hřiště pro malou kopanou s tímto provozním
řádem a dodržovat jeho ustanovení.
2. Provozní řád (jeho kopie) je v plném znění zveřejněn na vývěsní tabuli u vstupu do areálu
fotbalového hřiště z Parku Bažantnice, je k dispozici u správce hřiště a vyvěšen na webu města.
3. Za provoz hřiště na malou kopanou zodpovídá správce areálu (dále jen správce).
4. Každý návštěvník areálu je povinen šetřit zařízení, které je majetkem města a udržovat je v čistotě.
5. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v areálu tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.
6. Provozovatel ani správce neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních
návštěvníků a činností zakázanou tímto provozním řádem.
7. V případě škody způsobené účastníkem akce je tento povinen ji nahlásit správci a v plné výši ji
uhradit.
8. Provozovatel ani správce neručí za odložené věci v areálu, ani za škodu či zcizení soukromých věcí
návštěvníků hřiště.
9. Nalezené předměty se odevzdají správci hřiště.
10. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje dle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení,
případně šetření Policie ČR. Pokud se setkáte s porušením tohoto provozního řádu, oznamte tuto
skutečnost neprodleně Městské policii nebo Policii ČR. V případě závad či podnětů kontaktujte
správce.
11. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky hřiště.

Článek 2
VSTUP DO PROSTORU HŘIŠTĚ
1. Hřiště je určeno pouze k tréninkům a zápasům v malé kopané. K jiné sportovní činnosti je třeba
souhlas provozovatele.
2. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím
osobám, trenérům (dozoru) a pracovníkům údržby.
3. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí.
4. Děti do 15 let mohou hřiště využívat pouze v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let.
5. Vstupovat na hřiště lze pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi. Je přísně zakázáno používání obuvi
s kovovými hroty.

Článek 3
V PROSTORU HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO
1. V prostoru hřiště na malou kopanou je výslovně zakázáno kouření, používání alkoholických nápojů
a jiných omamných a návykových látek.

2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmkoliv předměty, které by ohrožovaly bezpečnost
návštěvníků.
3. Občerstvení se smí distribuovat a konzumovat vždy jen mimo hřiště, nebo na střídačkách. Je přísně
zakázáno odhazovat do hřiště žvýkačky.
4. Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.
5. Podlézat a jiným způsobem překovávat ochranné sítě.
6. Překonávat vnější oplocení areálu.
7. Houpat se a neodborně manipulovat s brankami.
8. Poškozovat nebo demolovat hřiště a jeho vybavení.
9. Vodění psů a jiných zvířat na plochu hřiště je zakázáno.
10. Jízda na kole, koloběžce, bruslích apod. je po ploše hřiště zakázána.
11. Je zakázáno využívat prostor hřiště k nepovoleným propagačním, reklamním či jiným účelům.
12. Zdržovat se na hřišti mino provozní dobu.
Článek 4
PROVOZNÍ POKYNY
1. PROVOZNÍ DOBA:
Letní sezóna (duben – říjen) PO – NE 8 – 20 hod, o letních prázdninách do 21 hod
Zimní sezóna (listopad – březen) PO – NE 9 – 17 hodin
2. CENÍK
Osoby, sportovní oddíly, sportovní skupiny,
zdarma
organizace z Heřmanova Městce
Ostatní
400,- Kč vč. DPH / hod
3. Vstup na hřiště na malou kopanou bude umožněn pouze branou z parku Bažantnice a jeho využití
jen se souhlasem správcem.
4. Správce přijímá objednávky a rezervace na telefonním čísle: 728 493 363 p. Martin Zrůst
5. Správce je povinen vést provozní deník, do kterého bude zaznamenávat rezervace, závady a
popřípadě provedení údržby a opravy.
6. Součástí tohoto řádu je rozvrh pevně stanovených časových úseků, kdy je hřiště využíváno
fotbalovým klubem Jiskra (uložen u správce hřiště).
7. Při rezervaci je žadatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v případě neočekávaného
uzavření hřiště správcem kontaktován.
8. Uživatel je povinen předat správci prostory, které používal, ve stavu, v jakém je převzal s
přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
9. V případě nepříznivého počasí (déšť, sníh, mlha aj.), kdy hrozí poškození hřiště, je správce
oprávněn konání akce, tréninku fotbalového mužstva zrušit.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání: 112

Záchranná služba: 155

Policie ČR:

Městská policie:

158

Provozovatel hřiště: 464 603 511

Hasiči: 150

464 600 440, 778 778 222

Správce hřiště: 728 493 363

Tento provozní řád byl schválen provozovatelem a Radou města Heřmanův Městec dne 28.8.2019
usnesením č. R/2019/284 a od tohoto dne nabývá platnosti a účinnosti.

