Provozní řád Sportovního hřiště u Sportovní haly Valtice,
Mikulovská 997, 691 42 Valtice,
Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky Sportovního hřiště u
Sportovní haly Valtice, Mikulovská 997, Valtice 691 42 (dále jen sportovní hřiště).
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Základní ustanovení,
Obecné pokyny
Pravidla pro vstup na sportovní hřiště
Důležité telefonní kontakty, odkazy
Závěrečná ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení
1.1.

Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování sportovního
hřiště:

název:
adresa:
provozovatel:
1.2.

Sportovního hřiště u Sportovní haly Valtice,
Mikulovská 997, 691 42 Valtice
Město Valtice, Náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice

Provozní doba sportovního hřiště a ceník:

15. dubna až 31. Října, pondělí – pátek (8:00 - 21:00), sobota – neděle (10:00 21:00). Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby sportovního hřiště
(technické důvody, klimatické podmínky apod.).
Pondělí až pátek (mimo červenec a srpen)
08:00 - 15:00 zdarma (základní škola, mateřská škola dle rozvrhu tělesné výchovy)
15:00 - 17:00 zdarma na objednávku (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity
apod. do 18 let)
17:00 – 21:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby,
občanská sdružení apod.)
Sobota a neděle (mimo červenec a srpen)
10:00 – 14:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby,
občanská sdružení apod.)
14:00 – 16:00 zdarma na objednávku (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity
apod. do 18 let)
16:00 – 21:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby,
občanská sdružení apod.)
Pondělí až neděle (červenec a srpen)
10:00 – 14:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby,
občanská sdružení apod.)
14:00 – 16:00 zdarma na objednávku (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity
apod. do 18 let)
16:00 – 21:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby,
občanská sdružení apod.)

V ceně je zapůjčení sportovního vybavení hřiště (sítě, sloupky, branky, koše apod. a
využití venkovního sociálního zařízení (WC, sprcha)
1.3. Na sportovním hřišti jsou k dispozici následující sportovní zařízení:
travnatá plocha
atletická dráha
doskočiště pro skok daleký
kurt s umělou trávou - fotbalové hřiště včetně branek kombinované s hřišti na
tenis, házenou a basketbal včetně košů (1 hřiště podélné, 2 souběžná příčná
hřiště) s možností umělého osvětlení
prostor pro dvě volejbalová hřiště (nedostavěná)
šatny pro muže a ženy včetně sociálního zařízení
Čl. 2 Obecné pokyny
2.1. Před vstupem na sportovní hřiště je každý uživatel sportovního hřiště
povinen seznámit se se všemi ustanoveními tohoto provozního řádu.
2.2. Každý uživatel je povinen uposlechnout pokynů správce sportovního hřiště, který
je oprávněn po uživatelích vyžadovat dodržování tohoto provozního řádu. V případě
jeho porušení je správce oprávněn uživatele sportovního hřiště z areálu vykázat.
2.3. Provozovatel sportovního hřiště neodpovídá uživatelům sportovního hřiště za
škody na majetku či věcech, poškození či ztrátu osobních věcí, poranění a úrazy,
které byly způsobeny bez zavinění provozovatele, zejména nedodržováním tohoto
provozního řádu.
2.4. Ze sportovního hřiště je správce oprávněn neprodleně vykázat osobu, která je
pod vlivem alkoholu, návykových nebo psychotropních látek.
2.5. Všichni uživatelé vstupují do areálu sportovního hřiště na vlastní nebezpečí,
Čl. 3 Pravidla pro vstup na sportovní hřiště
3.1. O tom kdo, kdy a v jakém rozsahu bude využívat sportovní hřiště rozhoduje
správce sportovního hřiště zejména s přihlédnutím k časové posloupnosti
objednávek na jeho využití.
3.2. Obsazenost sportovního hřiště je uvedena na www.sporthala.eu Nepravidelné
využití sportovního hřiště (jednorázové akce) je realizováno jednotlivými oznámeními
a po dohodě se správcem sportovního hřiště.
3.3 Uživatel sportovního hřiště je povinen:
 neobtěžovat okolí nepřiměřeným hlukem, reprodukovanou hudbou apod.
 při odchodu odnést vlastní odpadky nebo je odložit do odpadových
nádob (koše, kontejner) na sportovním hřišti a uvést sportovní hřiště do
řádného stavu
 udržovat pořádek, čistotu a zásady hygieny

 chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob
 chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil škodu na zařízení či
majetku umístěného na sportovním hřišti
3.4. V prostoru sportovního hřiště je ZAKÁZÁNO:















používat travnatou plochu činnosti, která by ji poškozovala
kouřit, vnášet a požívat alkoholické nápoje či omamné látky všeho druhu
jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm a pyrotechnikou
ničit zařízení sportovního hřiště
do atletické dráhy a všech ostatních povrchů není dovoleno hloubení rýh
či důlků
odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
vstupovat se psy nebo jinými zvířaty
jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích apod.
používat obuv s hrubým vzorkem, výstupky či hroty
vstupovat na sportoviště v znečištěné obuvi
provozovat aktivity ohrožující zdraví a odporující slušnému chování
užívat rozměklý povrch (po dešti)
jezdit s kočárky po atletické dráze
pobývat mimo provozní dobu

Čl. 4 Důležité telefonní kontakty, odkazy
Hasiči
150
Záchranná služba 155
Policie ČR
158
Městská policie
6087 268 527; 721 127 994; 734 254 254
Správce sportovního hřiště: Telefon a jméno správce bude uvedeno na samostatné
informační ceduli.
www.sporthala.eu; www.valtice.eu
Čl. 5 Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád schválila Rada města Valtice dne 12.3.2014

