PROVOZNÍ ŘÁD
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ V LUBNÍKU
Provozní doba pro veřejnost po celý týden 8.00 – 20.00 hodin. V případě potřeby může provozovatel stanovit jinak.

V celém prostoru hřiště je zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky
Manipulovat s otevřeným ohněm
Vodit psy a jiná zvířata
Poškozovat zařízení hřiště
Jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích či skateboardu
Znečišťovat jakýmkoliv způsobem zařízení hřiště
Přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem
s nimi manipulovat
Vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve
znečištěné obuvi (např. blátem, štěrkem, pískem apod.)
Vstupovat dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby
Svým chováním ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků

Návštěvníci hřiště jsou povinni:
•
•
•
•
•
•
•

Využívat prostory hřiště pouze ke sportovním účelům
Vstupovat na hřiště pouze v čisté sportovní obuvi, která nepoškodí povrch (ideálně sálová sportovní obuv)
V zimní období a za nepříznivého počasí vstupovat do prostoru hřiště pouze po dohodě s provozovatelem
Používat zapůjčené potřeby k herním prvkům jen k účelům, k nimž jsou určeny
Konzumovat pití a jídlo jen ve vstupním prostoru u laviček
Opustit prostory hřiště v takovém stavu, ve kterém je převzali před vstupem
Řídit se provozním řádem a dodržovat pokyny provozovatele hřiště

•
•
•
•
•
•
•
•

Provozovatel neručí za případné ztráty osobních věcí
V zimním období říjen až duben bude provozní doba určena dle klimatických podmínek a denního světla
Při špatném počasí (silný déšť a sníh) může být prostor hřiště uzavřen
Veškerá sportovní i jiná činnost se děje na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za úrazy
Hřiště se smí používat jen ke sportovní činnosti, pro kterou je určeno
Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s provozovatelem hřiště
Hřiště je určeno k míčovým hrám: tenis, malá kopaná, basketbal, volejbal, nohejbal, florbal
V případě poškození hřiště nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu
způsobil
Nedodržování provozního řádu a nevhodné chování může být důvodem k vykázání z prostoru hřiště

Provoz a správa hřiště:

•

Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Obec Lubník, Lubník 94, 563 01 Lanškroun (IČ: 00279196).
Kontakt na zástupce provozovatele tel. 724 189 791.
V Lubníku dne 22.07.2022
Mgr. Martin P. Totušek, starosta obce

NENIČTE VYBAVENÍ HŘIŠTĚ A OPLOCENÍ!

