PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ

Zřizovatel a provozovatel:

Město Rychvald
Orlovská 678, 735 32 Rychvald
IČ: 00297615, DIČ: CZ00297615

Provozovatel

Základní škola Rychvald, příspěvková organizace
Školní 1600, 735 32 Rychvald
IČ: 70998434

Správce objektu:

Petr Janeta

Provozovatelem hřiště během školního roku v pracovní dny je od 7:00 do 15:00 ZŠ Rychvald,
Školní 1600, příspěvková organizace. Provozovatelem během letních prázdnin, víkendů, svátků
a pracovních dnů od 15:00 (16:00 během letních prázdnin) je Město Rychvald.

VSTUP DO OBJEKTU:
Do objektu se vstupuje vrátky.
Klíči od objektu disponuje správce nebo osoba jím pověřená. Tyto osoby odpovídají za
uzamčení objektu víceúčelového hřiště v době jeho nevyužívání.
Klíče od objektu dále vlastní zástupci MŠ sídliště, DDM, školní družiny při ZŠ sídlišti, školník
a zástupce ZŠ sídliště.

PROVOZNÍ REŽIM
1. Během školního roku, kdy je provozovatelem Základní škola Rychvald, je hřiště v níže
uvedené hodiny vyhrazeno pouze pro potřeby školy. Hřiště je tedy uzamčené. V této
době je i žákům ZŠ vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu vyučujícího nebo jiné
dospělé osoby pověřené dozorem nad žáky. PO — PÁ: 7.00 — 15.00 hod.
2. Vstup do areálu sportoviště pro veřejnost, kdy je provozovatelem Město Rychvald, je
povolen pouze v odpoledních hodinách a to takto:
•

v období od 1. 11. – 31. 3. PO — NE: 15.00 — 20.00 hod.
v době od 15.00 do 18.00hod lze areál hřiště využívat bez omezení (přednost mají dětí
do 15 let)

v době od 18.00 do 20.00 hod je možno rezervovat si víceúčelové hřiště u správce hřiště
(rezervace maximálně týden předem) — pouze osoby starší 18 let, děti do 15 let v
doprovodu dospělé osoby.
•

v období od l. 7. — 31. 8. PO — NE: 16.00 —22.00 hod.
v době od 16.00 — 20.00 hod. lze areál hřiště využívat bez omezení (přednost mají děti
do 15 let)
v době od 20.00 — 22.00 hod. je možno rezervovat si víceúčelové hřiště u správce hřiště
(rezervace maximálně týden předem) — pouze osoby starší 18 let ‚ děti do 15 let v
doprovodu dospělé osoby

•

v období od 1. 4. – 30. 6. a od 1. 9. – 31.10 PO — NE: 15.00 — 21.00 hod.
v době od 15.00 — 19.00 hod. lze areál hřiště využívat bez omezení (přednost mají děti
do 15 let)
v době od 19.00 — 21.00 hod. je možno rezervovat si víceúčelové hřiště u správce hřiště
(rezervace maximálně týden předem) — pouze osoby starší 18 let ‚ děti do 15 let v
doprovodu dospělé osoby.

3. Město si vyhrazuje právo, během celého roku kdykoli uzavřít hřiště z důvodu
nepříznivého počasí, či jiné události.
4. V případě omezení provozu hřiště, bude vyvěšena tato informace u vstupu na hřiště.
5. Pokud Základní škola Rychvald bude na hřišti organizovat sportovní či jinou událost
v odpoledních hodinách, bude hřiště pro veřejnost uzavřeno. O této skutečnosti bude
veřejnost také informována u vstupu na hřiště.
6. Funkci správce objektu nebo zástupce, v době jeho nepřítomnosti, vykonává příslušná
osoba pověřená zřizovatelem.
7. K organizování sportovní či veřejné akce jakoukoliv organizací, tato musí mít povolení
zřizovatele hřiště.
8. Při pobytu v areálu hřiště je nutno dodržovat pořádek a chovat se tak, aby nebylo ničeno
zařízení hřiště včetně oplocení. Pokud dojde k poškození, bude vymáhána úhrada za
opravu poškozených věcí.

PRAVIDLA OCHRANY BEZPEČNOSTI ZDRAVÍ OSOB A MAJETKU
1. Do areálu hřiště není povoleno vodit psy ani jiná zvířata.
2. V areálu hřiště je zakázáno jezdit na kole, motorkách a motorovými vozidly. Dopravní
obsluze vjezd povolen. Kola lze odkládat pouze na vymezeném místě k tomu určeném.
Kolečkové brusle lze použít pouze na asfaltovém hřišti.
3. V areálu hřiště se nesmí rozdělávat oheň, kouřit, požívat alkoholické nápoje, drogy a jiné
omamné látky.
4. Do areálu hřiště je zakázáno vstupovat osobám v podnapilém stavu.
5. V areálu hřiště je povolena konzumace jídla a nealkoholických nápojů s výjimkou klece
s umělým povrchem.
6. Do areálu hřiště – klece s umělým povrchem je zakázáno vstupovat ve špinavé obuvi,
kolíkových nebo lisovaných kopačkách.
7. Při pobytu v areálu hřiště je každý povinen udržovat pořádek a neznečišťovat jej.
8. Dětem do 6 let věku je povolen vstup pouze, pokud je zabezpečený jejich trvalý dozor
dospělou odpovědnou osobou.
9. Návštěvníci areálu hřiště jsou povinni bez výjimky dodržovat provozní řád a řídit se
pokyny správce areálu nebo jeho zástupcem.
10. V případě porušení tohoto řádu může provozovatel vykázat uživatele z hřiště nebo
odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilost apod.)
11. Při opakovaném porušování tohoto řádu lze dotyčnému uživateli zakázat vstup na hřiště.
12. Zřizovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé z důvodu nedodržení
provozního řádu v areálu víceúčelového sportovního hřiště.

PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ- HARMONOGRAM ÚDRŽBY, REVIZÍ A OPRAV
a) Denní údržba venkovní hrací plochy- provádí správce hřiště
Úklid odpadků z plochy hřiště (vysypání odpadkových košů zabezpečují vozidla pro
sběr odpadu)
Úklid a přehrabání písku v doskočišti (odstranění hrubých nečistot a předmětů, které
tam nepatří)
Úklid sociálního zařízení
Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu hřiště a funkčnosti instalovaných
zařízení

Správce i provozovatel (ZŠ) upozorňuje zřizovatele na zjištěné závady a provozní problémy.
Zřizovatel odpovídá za okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad.

b) Péče o zeleň- zajišťuje zřizovatel
Zajišťuje sekání a úklid trávy, údržba zeleně.
Shrabání listí a odvoz listí

c) Údržba písku v doskočišti
2x během roku překopat – přeházet písek v doskočišti- provádí správce hřiště
Výměna a doplnění písku dle potřeby – zajišťuje provozovatel (ZŠ)

d) Roční revize herních prvků- provádí oprávněná firma
kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177, v případě zjištění poškození neprodlená oprava,
případně výměna za nový herní prvek
Revize nářadí venkovního- zajišťuje provozovatel (ZŠ)

Schváleno RM dne 3. 10. 2016

Informace a objednávky na čísle: 739 075 938
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