PROVOZNÍ A HRACÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Sportovní areál vlastní a provozuje Obec Kozojedy.
1. Víceúčelové hřiště je přizpůsobeno k provozování těchto sportů a činností:
tenis, volejbal, nohejbal, fotbal, házená, badminton, košíková, florbal.
Činnosti na víceúčelovém hřišti provozují návštěvníci a hráči na vlastní nebezpečí.
Provozovateli víceúčelového hřiště neplynou žádné závazky či plnění z případných úrazů
souvisejících s činností návštěvníků a hráčů na víceúčelovém hřišti!
2. Přístup na hřiště
Víceúčelové hřiště je přístupné veřejnosti za dodržení níže specifikovaných podmínek.
Přednostní právo užívání mají obyvatelé s trvalým pobytem v katastru obce Kozojedy, kteří
mohou hřiště využívat bezplatně. Zájemci o využívání hřiště se zaregistrují v rezervačním
systému: www.obeckozojedy.cz nebo požádají správce o rezervaci hracího času. Kontakt na
správce: pan Martin Ponc tel.: 722568305.
Hřiště je uzamčené, není volně přístupné. Vstup na hřiště je přes uzamykatelnou
branku, klíče od branky jsou vždy k vyzvednutí u správce hřiště. Po ukončení hry je nutno
neprodleně klíč vrátit správci nebo s jeho vědomím předat následujícím zájemcům.
Zájemci si sami zajistí instalaci příslušných sloupků a sítí a po ukončení hry vrátí do
původního stavu nebo postupují dle pokynů správce.

3. Povinnosti uživatelů sportovního areálu:
- uživatelé jsou povinni zdržet se všech činností, které by zapříčinily poškození povrchu,
sportovního vybavení a ostatního zařízení areálu, zvláště: nosit skleněné obaly na
sportoviště, kouřit na sportovišti, konzumovat na sportovišti alkohol, vstupovat na
sportoviště v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek
- uživatelé jsou povinni nahlásit neprodleně kontaktní osobě jakékoliv poškození
povrchu, sportovního vybavení nebo zařízení sportovního areálu
- vstup na hřiště je povolen pouze ve sportovním oděvu a sportovní obuvi určené pro
umělý povrch (bez kolíků, s podrážkou, která nezanechává tmavé otisky nebo
šmouhy)
- přísný zákaz jízdy na kolech, prknech, kolečkových bruslích apod.
- každý uživatel musí dodržovat a řídit se tímto provozním řádem, respektovat pokyny
na informačních tabulích areálu a pokyny kontaktních osob
- vstup na hřiště je povolen pouze při suchém povrchu
- uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce hřiště nebo pracovníků OÚ
4. Kontrolu dodržování tohoto provozního a hracího řádu vykonávají:
pracovníci OÚ Kozojedy, správce hřiště pan Martin Ponc tel.: 722568305.
Jakékoliv přestupky proti tomuto provoznímu a hracímu řádu budou řešeny vlastníkem
zařízení (Obec Kozojedy).
Za obec Kozojedy: Pavel Piller - starosta
V Kozojedech dne 19. 10. 2020

