PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ
při ZŠ Horymírova 100, Ostrava - Zábřeh
1. PROVOZNÍ DOBA
Je zveřejněna na vstupní brance. Mimo provozní dobu a v případě nepříznivého počasí je
školní hřiště uzavřeno a vstup do areálu školy je zakázán.
2. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
Hřiště je možno používat pouze k určeným aktivitám. Návštěvníci musí dbát pokynů
přítomného správce hřiště.
Vstup na hřiště je povolen pouze určenými otevřenými vchody, nikoliv přes plot.
Není možné používat horní fotbalové hřiště kde je čerstvě oseta travnatá plocha a minimálně
do konce srpna nesmí být hřiště používáno, není tedy možné na plochu vstupovat.
Návštěvníci musí dále dodržovat tato pravidla:
1) vstupovat na sportovní plochu pouze ve sportovní obuvi,
2) respektovat pokyny správce hřiště, chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval
ostatní a ani sám sebe,
3) hřiště užívat pouze k účelu, ke kterému je určeno,
4) neničit povrch hřiště nevhodnou činností,
5) udržovat čistotu, pořádek, nenechávat v areálu přinesené PET lahve,
6) nahlásit případné závady nebo poškození hřiště provozovateli.
Návštěvníci nesmějí:
1) být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
2) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, konzumovat alkoholické nápoje
3) ohrožovat bezpečnost osob a majetku,
4) obtěžovat ostatní návštěvníky,
5) vodit na hřiště zvířata, psi mají do areálu hřiště z hygienických důvodů vstup zakázán,
6) vstupovat na hřiště při nepříznivých klimatických podmínkách (např. déšť),
7) porušovat ustanovení návštěvního řádu,
8) lézt na konstrukce nacházející se v areálu a manipulovat s nimi,
9) přinášet jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou či jiné sporty, stojany na sítě atd.
10) v areálu je zakázána jízda na kole
Uživatelé hřišť (jejich zákonní zástupci) nesou plnou odpovědnost za jimi způsobené škody.
Veškerá činnost, kterou návštěvníci provozují v areálu hřiště, provádějí na vlastní nebezpečí,
bez nároku na odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu.
Návštěvníky, kteří provozní řád nebudou dodržovat, mohou správci hřiště vykázat z areálu

