Obec Dolná Súča

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
viacúčelové ihrisko
Obec Dolná Súča spoločne s nadáciou Úradu vlády SR spolufinancovali
uvedený projekt na vybudovanie športovísk, ktoré majú slúžiť hlavne
obyvateľom obce na rozšírenie športového vyžitia vo voľnom čase. Na
športovisku je možnosť hrať minifutbal, floorball, hádzanú, volejbal a iné
vhodné športové hry.
Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe na viacúčelové
ihrisko pri Základnej škole s MŠ R.Hečku Dolná Súča s týmto prevádzkovým
poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

I.

VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU

1/ Vstup je povolený celodenne v mesiacoch júl – august od 9,0020,30 hod. v ostatných mesiacoch od 9,00-20,00 hod.
2/ Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby
staršej ako 18 rokov.
3/ Areál môžu využívať školy, spoločenské a športové organizácie,
právnické a fyzické osoby.
4/ Mimo prevádzkovej doby bude areál uzamknutý. Kľúče od
vstupnej bránky do areálu budú trvalo uložené v ZŠ, na OÚ
a u správcu ihriska.
5/ Každý, kto chce športovisko užívať musí ohlásiť svoj príchod
a požiadavku správcovi ihriska – objednať si telefonicky hrací čas
a druh športu.
6/ Vrátiť zapožičané veci v čase určenom správcom.
7/ Opustiť priestor športoviska po zatváracej dobe.

II. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU
1/ Do priestoru areálu majú zakázaný prístup všetky osoby, ktoré sú
postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných
návštevníkov.
2/ Zákaz vstupu platí aj pre osoby pod vplyvom alkoholu a drog.

3/ Z areálu môžu byť vykázané osoby, ktorých návšteva by mohla
dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich
chovanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
4/ Z priestoru areálu môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek
napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
alebo neuposlúchne pokyny prevádzkového pracovníka areálu
(prevádzkovateľ areálu ZŠ, obec).
5/ Podľa povahy priestupku môže prevádzkovateľ požiadať
o zakročenie príslušníkov policajného zboru.
6/ Do areálu je zákaz vstupu so zvieratami a na akýkoľvek
bicykloch a trojkolkách.

III. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
1/ Doporučuje sa nebrať do areálu cenné veci a väčší obnos peňazí.
2/ Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu
a vybaveniu areálu.
3/ V priestoroch areálu je potrebné používať botasky a nie
futbalové kopačky.
4/ Každý návštevník je povinný uhradiť škody ním spôsobené,
ktoré by boli spôsobené jeho vinou, ako i na zdraví občanov, tak
i na zariadení areálu a ostatných prítomných osôb.
5/ Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu,
neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov
a dbať o osobnú bezpečnosť.
Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou
neopatrnosťou, alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku
nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
6/ Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, odcudzenie a za
akékoľvek znehodnotenie odložených vecí osôb, ktoré vstúpia do
areálu.

IV. V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ
1/ Akékoľvek konanie, ktoré by rušilo a mohlo rušiť obyvateľov
v bezprostrednej blízkosti areálu.

Návštevníci sú povinní najmä zdržať sa akýchkoľvek rušivých
a hlasitých prejavov tak, aby obyvatelia priľahlého okolia neboli
rušení alebo mohli byť rušení len v minimálnej a nevyhnutnej
miere.
2/ Akékoľvek zasahovanie do vlastníckych a nájomných práv
priľahlých záhrad, školy a domov je neprípustné.
3/ Chodiť do areálu mimo vstupu k tomu určenému, šplhať sa po
oplotení, skákať z neho, preliezať mantinely a z iných rizikových
miest.
4/ Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory areálu.
5/ Fajčiť v priestoroch areálu, brať so sebou ostré predmety, iné
sklené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia.
6/ Svojvoľne premiestňovať zariadenia areálu.
7/ Vstupovať na hraciu plochu na bicykloch a kolieskových
korčuliach.
8/ Manipulovať na športovisku s ohňom.
9/ Zdržovať sa v areáli v mesiacoch júl, august pred 09,00 a po
20,30 hod. a v ostatných mesiacoch pred 08,00 a po 20,00 hod.
10/ Osobám, ktoré sa nebudú správať podľa tohto poriadku, bude
zakázaný ďalší vstup na ihrisko.
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Obec Dolná Súča

PREVÁDZKOVÁ DOBA
viacúčelového ihriska

Prevádzka od – do
09,00 – 20,30 hod.
( júl-august)
09,00 – 20,00 hod.
(ostatné mesiace)

Verejnosť
Mládež
do 15 rokov

poplatok
Minimálny vklad :
5.-€ / hodina
( skupinové hry)
1.-€/ hodina / TENIS

Je potrebné objednať si hru vopred telefonicky alebo osobne.
Správca miniihriska : Jozef Oriešek, Dolná Súča 250

č. telef.: 0949551938
Zároveň vyzývame všetkých účastníkov, aby rešpektovali pokyny
správcu. Prípadné poškodenie alebo vulgárne správanie sa bude
riešené cestou polície a s uložením finančných pokút a vymáhanie
škôd poškodeného majetku.
Je potrebné udržiavať poriadok !

