PROVOZNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍHO AREÁLU
ZŠ LAŠTŮVKOVA 77
1. Sportovní areál ZŠ Laštůvkova 77 je volně přístupný pro veřejnost od dubna do října v době
mimo výuku :
- ve dnech školní výuky je areál otevřen od 16 hodin, v ostatních dnech od 9 hodin
- o ukončení provozu areálu večer rozhoduje správce areálu
- travnaté fotbalové hřiště je pro dospělé nad 18 let přístupné pouze po předchozí domluvě
a za úplatu
2. Všichni návštěvníci sportovního areálu jsou povinni se řídit pokyny správce areálu. Pokud
tak nebudou činit, je správce oprávněn,je z areálu vykázat. V době jeho nepřítomnosti
zastupuje správce pan školník.
3. Správce areálu je oprávněn rozhodnout o dočasném uzavření některé části nebo i celého
sportovního areálu z důvodu údržby nebo ochrany před poškozením (např. při špatném
počasí). V takovém případě uzavře vstupní bránu.
4. Za uživatele areálu nepřebírá zodpovědnost škola ani správce areálu, veškerou
neorganizovanou činnost provádí každý uživatel areálu na vlastní nebezpečí.
5. Do areálu je uživatelům povolen vstup pouze otevřenou vstupní bránou. Pokud bude některý
uživatel přelézat bránu nebo oplocení, může být správcem okamžitě z areálu vykázán. Totéž
platí pro opouštění areálu.
6. Uživatelé se mohou pohybovat pouze ve sportovním areálu, do dalších částí areálu školy je
vstup zakázán.
7. Je zakázáno vnášet do areálu alkohol, cigarety, drogy apod. a konzumovat je zde.
8. Všichni uživatelé areálu jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobovali škody na zařízení a
vybavení areálu.
9. Všichni uživatelé areálu jsou povinni dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby
nezpůsobili sobě nebo druhému uživateli úraz, či jiné poškození zdraví.
10. Přenosné fotbalové branky je povoleno používat pouze k účelu užívání. Je přísně zakázáno
lézt na ně, cvičit na nich nebo se na nich houpat. Na zadním umělohmotném hřišti je
povoleno používat pouze malé přenosné branky.
11. Vstup psů do areálu a používání jízdního kola v areálu jsou zakázány. Jízdní kola nesmí být
opírána o oplocení v areálu – k jejich uložení jsou určeny odkládací stojany.
12. Telefonní čísla pro případ ohrožení zdraví nebo majetku :
- policie
: 158
- hasiči
: 150
- rychlá zdrav. pomoc
: 155
13. Nájemci tenisových dvorců jsou povinni dodržovat také Řád tenisových dvorců a řídit se
případnými pokyny zodpovědných pracovníků agentury MD Tennis.
14. Na tenisové kurty je dovolen vstup pouze vstupní brankou a ve vhodné tenisové obuvi –
podlézání, či přelézání oplocení je přísně zakázáno.
15. Provozní řád sportovního areálu musí dodržovat všichni uživatelé a návštěvníci.
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