Obec
Písečné
Návštěvní a provozní řád víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové
aktivity
Areál byl vybudován v roce 2013 za finanční Podpory z Evropského fondu pro regionální
rozvoj ROP Jihozápad a spolufinancován z prostředků obce Písečné. Areál je určen především
pro rozšíření volnočasových aktivit a sportovního vyžití občanů obce Písečné a jejich místních
částí.
Majitelem a provozovatelem areálu je Obec Písečné, IČ: 00247227, se sídlem Obecního
úřadu v Písečné 145, PSČ 378 72, telefon. 384 492 001, 725031502.
Žádáme všechny uživatele areálu o dodržování podmínek tohoto návštěvního a provozního
řádu.
Důležitá telefon. čísla – Hasiči
Záchranná služba
Policie
Tísňové volání

150
155
158
112

Článek I.III.
V AREÁLU JE POVOLENO
•
•
•

Provozovat pouze ty druhy sportů, ke kterým jsou hřiště určena:
na víceúčelovém hřišti malou kopanou, volejbal, nohejbal, florball,, házenou, tenis ,
badminton ,basketbal
na asfaltovém hřišti metanou, florball,, malou kopanou,jízdu na kolečkových bruslích a
skateboardu
užívání dětského hřiště.

Článek II.
BEZPEČNOST A OCHRANA MAJETKU

•
•
•

1. Vstup a využívání areálu je na vlastní nebezpečí uživatele, provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za vzniklé úrazy a poranění, za nezletilé ručí rodiče, odpovědný zástupce či
jiná dospělá osoba.
2. Dětské hřiště je určeno pouze pro děti od 3 do 12 let věku!
3. Děti mladší 6 let mohou využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dohledem dospělé osoby
4. Zařízení dětského hřiště „ProgramVĚŽE“ je v souladu s ČSN EN 1176-1,2,3
5. Provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé škody na osobním majetku a odložené věci.
6. Přístup do areálu je možný pouze určenými vchody.
7. V areálu je zakázáno:
poškozování a znečišťování povrchu, zařízení a vybavení hřiště a jeho okolí
kouření, konzumace alkoholu, užívání omamných látek a jídla všeho druhu
vnášení nápojů ve skle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manipulovat s otevřeným ohněm
vstupu se zvířaty
používání jízdních kol, koloběžek, motorek a jiných dopravních prostředků
jízdy na kolečkových bruslích a skateboardu mimo hřiště na metanou /asfaltovou plochu/
poškozování nebo jakékoliv úpravy oplocení, lezení po ochranných sítích, lezení
po konstrukcích branek a košů
vstupu dětí do 6 let věku bez doprovodu odpovědného zástupce či jiné dospělé osoby
vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
vstupu v nevhodné obuvi na víceúčelové hřiště – kopačky, tretry, boty s podpatkem /obuv
nesmí narušovat umělý povrch nevhodným typem podrážky/
vstupu podnapilým osobám
přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
přelézání plotu a uzamčených bran

Článek III.
NÁVŠTĚVNÍK JE POVINNEN:
•
•
•
•
•
•

před vstupem do areálu se dostatečně seznámit s provozním řádem
vstupovat na vlastní nebezpečí
chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení hřiště
bezvýhradně respektovat návštěvní a provozní řád
Pokud se návštěvník setká s poškozováním vybavení hřiště nebo jeho okolí, oznámí toto
neprodleně na Obecní úřad Písečné nebo správci. Osobám, které jakýmkoli způsobem poškozují
zařízení a vybavení hřiště, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na
jakoukoliv dobu.
Článek IV.
PROVOZNÍ DOBA
Dětské hřiště a hřiště na metanou:

•
•
•
•
•
•

duben- květen
Út – Pá 10.00 – 18.00, So – Ne 10.00 – 17.00 hodin
červenec – srpen Út – Pá 10.00 – 20.00, So – Ne 10.00 – 17.00 hodin
září – listopad Út – Pá 10.00 – 18.00, So – Ne 10.00 - 17.00 hodin
v provozní době přístup volný bez přítomnosti správce
přednost užívání hřiště na metanou má objednaná rezervace
v dopoledních hodinách v době od 8.00 do 12. hodin má přednostní právo na užívání
dětského hřiště mateřská škola Písečné.
Víceúčelové hřiště

•
•
•
•
•
•

duben –
Út, St,Pá,So,Ne 14.00 – 16.00 hodin
květen
Po -Ne
13.00 – 17.00 hodin
červen
Po -Ne
13.00 – 17.00 hodin
červenec – srpen Po -Ne
13.00 - 17.00 hodin
září
Po -Ne
13.00 - 17.00 hodin
říjen
Út, St,Pá,So,Ne 14.00 – 17.00 hodin

Květen – Září v provozní době od 13.00 hodin do 17.00 hodin bude přítomen správce
areálu od pondělí do pátku.
Rezervace víceúčelového hřiště pro určené sporty a hřiště pro metanou bude prováděna
minimálně jeden den předem u správce na tel. 607015525 v době od 13.00 – 17.00 hodin
ve dnech pondělí - pátek za provozu sportoviště. Rezervace ve dnech so – ne bude
prováděna minimálně jeden den předem u p. JUDr. Koubka na tel. 724208024.
Rezervační doba je maximálně 2 hodiny. Rezervaci je možno zrušit nejpozději 3 hodiny před
smluveným termínem u správce.
Po včasné dohodě s p. JUDr. Janem Koubkem tel .724208024, je možné rozšíření
provozní doby mimo stanovené hodiny a využití umělého osvětlení hřiště, nejpozději
však do 21.00 hodin.
Za tmy je provoz v celém areálu bez použití osvětlení zakázán. Za špatného počasí (deště a
sněhu) se hřiště neodemyká a jeho užívání se nedoporučuje.
Pronájem areálu pro hromadné sportovní akce bude řešen individuelně s provozovatelem.
Mimo provozní dobu bude hřiště uzamčeno.

Článek V.
PŘÍPRAVA HŘIŠTĚ A MANIPULACE S VYBAVENÍM
Součástí víceúčelového hřiště je sklad vybavení, jako jsou stojany a sítě na nohejbal, volejbal,
tenis a kameny na metanou, které zapůjčí na včasné požádání správce. Přímo na hřišti jsou
umístěny branky na malou kopanou a házenou. Součástí hřiště na metanou jsou branky na
florball.
Článek VI.
MINIMÁLNÍ POČTY HRÁČŮ
Pro využívání víceúčelového hřiště se stanovuje minimální počet hráčů takto:
Tenis,badminton
Volejbal
Nohejbal
Malá kopaná
Florball
Basketbal

2
6
4
8
8
8

hráči
hráčů
hráči
hráčů
hráčů
hráčů

Při nižším počtu hráčů než je stanoveno, nebude víceúčelové hřiště zpřístupněno!

Článek VII.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ
Poplatek za užívání víceúčelového hřiště :
Poplatek za osvětlení :
Poplatek za použití sprchy

70 Kč/ 1hodinu
100 Kč/ 1hodinu
20 Kč

Květen – Září v provozní době od 13.00 hodin do 17.00 hodin za přítomnosti správce
areálu od pondělí do pátku bude užívání víceúčelového hřiště zdarma.

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní a provozní řád a přejeme příjemné prožití volného
času.

Návštěvní a provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Písečné
dne 26.6.2013 a je platný od 1.7.2013

