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PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ
I. Účel
1. Areál je určen primárně pro aktivity základní školy. Veřejnosti je v přesně vymezeném čase
a období určeno k užívání tzv. víceúčelové hřiště a přístroje venkovní posilovny.
2. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování míčových her.
3. K posilování jsou určeny přístroje venkovní posilovny.
II. Správa
1. Celý areál spravuje ZŠ Břeclav, Slovácká 40, p. o. prostřednictvím správce.
2. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště. Správce
je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní
řád pro návštěvníky.
3. Osobám mladším 10 let je užívání hřiště povoleno pouze v doprovodu a pod dohledem
dospělé osoby.
4. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za
škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.
5. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Úrazy či
škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.
6. Správce hřiště dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu.
7. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní
dobu je zakázáno.
8. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny
provozovateli areálu.
9. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti,
provozovatel neodpovídá.
10. Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je
rovněž povinen si vnesené věci odnést.
11. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou
určeny. Počet hráčů na hřišti může být správcem omezen s ohledem na bezpečnost
a slušné chování.
12. Vstup na víceúčelové hřiště je povolen vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro daný
povrch hřiště.

13. V areálu hřiště je přísně zakázáno:
a)

kouření a manipulace s otevřeným ohněm,

b) používat nápoje se skleněnými lahvemi,
c)

požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či toxických prostředků,

d) vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu,
e)

věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal a branky,

f)

ničit zeleň a venkovní inventář sportovního areálu,

g)

přemisťování volného inventáře areálu,

h) je zakázán vstup podnapilým osobám,
i)

dále je zakázána neoprávněná manipulace s příslušenstvím hřiště a poškozování
vybavení i hřiště samotného a provozní budovy včetně popisování, polepování
nebo pomalovávání zařízení,

j)

vstupovat do míst, která nejsou určena pro nehrající návštěvníky (např. hrací
plocha, terasa),

k)

házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochy,

l)

odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,

m) manipulovat s ostrými předměty,
n) konzumovat potraviny a slazené nápoje. Povolena je konzumace neslazených
nápojů,
o)

odhazovat žvýkačky na umělý povrch,

p)

vjíždět do areálu hřiště na motocyklu, kole, koloběžce, kolečkových bruslích,
skateboardech a obdobných zařízeních.

14. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu
s příslušnými právními předpisy.
15. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem nebo jinými
odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování
i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
III. Provozní doba
1.

Hřiště je otevřeno přes školní rok a to v měsících: září – říjen, květen – červen.
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 16:00 – 19:30
Hřiště je otevřeno v době letních prázdnin v měsících: červenec – srpen.
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 16:00 – 19:30

2. Hřiště je otevřeno na základě provozní doby určené ZŠ Břeclav, Slovácká 40,
příspěvková organizace.

3. Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí
školských, sportovních a společenských zařízení a organizací, popř. skupiny občanů.
4. V případě nepříznivého počasí (sníh, mrazivé počasí, déšť) je správce oprávněn areál
uzavřít a konání akcí ukončit.
5. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.
IV. Poplatky za užívání hřiště a vybavení
1.

Užívání hřiště je pro veřejnost zdarma.

2.

Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je maximálně 60 minut. V případě
dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit. Za organizaci zodpovídá správce hřiště.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Správce (v provozní době)
Evropské číslo tísňového volání
Záchranná služba
Policie
Městská policie
Hasiči

112
155
158
156
150

