Provozní ád
víceú elového h išt M styse erný D l u ZŠ v isté v Krkonoších
I.
Provozní doba a vyhrazené hodiny
1. Provozní doba h išt :
-

v období od 01. dubna do 30. listopadu je možno h išt využívat denn v dob od 08.00 hod.
do 21. 00 hod.
v období od 01. prosince do 31. b ezna je možno h išt využívat pouze po dohod se
správcem h išt

2. Vyhrazené hodiny:
-

ZŠ a MŠ erný D l každý pracovní den v pr hu školního roku mimo období školních
prázdnin od 08.00 do 16.00 hodin,
TJ Sokol erný D l každý tvrtek od 17.00 do 19.00 hodin,
ve ejnost
v pracovní dny v pr hu školního roku mimo období školních prázdnin od 16.00 do
21.00 hodin, mimo dobu vyhrazenou pro TJ Sokol,
o školních prázdninách, svátcích a víkendech denn od 08.00 do 21.00 hodin,
mimo dobu vyhrazenou pro TJ Sokol.

3. D tem mladším 6 let je vstup na h išt povolen jen v doprovodu dosp lé osoby.
4. Uživatelé h išt jsou povinni ídit se ustanoveními provozního ádu a pokyny správce, dodržovat
pravidla slušného chování a dbát na po ádek a bezpe nost.
5. Z užívání h išt jsou vylou eny osoby, které nerespektují pokyny správce, ohrožují zdraví,
bezpe nost, po ádek a osoby podnapilé. Rovn ž osoby, které ni í za ízení h išt a nepoužívají
odpovídající sportovní obuv.
6. Pobyt na h išti je na vlastní nebezpe í uživatele. Provozovatel nezodpovídá za p ípadné úrazy i
jiné ohrožení zdraví uživatele.
III.
V prostoru h išt je zakázáno:
zdržovat se na h išti mimo vymezenou provozní dobu
kou it, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
manipulovat s otev eným ohn m
vodit psy a jiná zví ata
jezdit na kole nebo používat motorová vozidla, skateboardy, kole kové brusle
poškozovat za ízení h išt a okolní zele
zne is ovat h išt a okolní plochy
narušovat ve ejný po ádek nadm rným hlukem
p inášet na h išt st elné zbran , výbušniny, jedovaté látky, chemikálie i jiné p edm ty
ohrožující zdraví a bezpe nost a jakýmkoli zp sobem s nimi manipulovat
lézt po konstrukcích a sítích

III.
Provozní pokyny pro uživatele
1. Uživatelé jsou povinni šet it za ízení h išt a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování. Na um lém
povrchu je zakázáno používat kopa ky s klasickými špunty a kopa ky gumotextilové, na dráze tretry
s h eby.
2. P i sou asném užití h išt n kolika uživateli je nutné, aby vzájemn respektovali pravidla
bezpe ného chování a svou inností neohrožovali ostatní ú astníky.
3. Každé poškození h išt a jeho za ízení je nutno neprodlen nahlásit správci h išt . Uživatel uhradí
provozovateli vzniklou škodu v plné výši.
4. Provozovatel neru í za p ípadnou ztrátu p edm

uživatele na h išti.

5. Nalezené p edm ty se odevzdávají správci h išt .
6. Po povrchu h išt je zakázáno smýkat t žké p edm ty, p enášet branky na kopanou, atd.
7. Každý uživatel je povinen po ukon ení innosti uvést h išt do p vodního stavu, tj. vrátit
používané stojany, sít apod. na místo ur ené správcem h išt tak, aby plocha h išt z stala prázdná a
uklidit.

IV.
Záv re ná ustanovení
1. Vstup na h išt je pro všechny uživatele zdarma.
2. Zájemci o užití h išt si rezervují termín p edem prost ednictvím rezerva ního systému na www
stránkách m styse www.cernydul.cz, p ípadn po telefonu se správcem h išt .
3. Provozovatel si vyhrazuje právo uzav ít h išt p i nep íznivých pov trnostních podmínkách,
ípadn z jiných závažných d vod . Uzav ení h išt bude oznámeno na tabuli u vchodu na h išt .
4. Provozní ád je závazný pro všechny uživatele h išt s ú inností od 01.04.2015.
ležitá telefonní ísla:
Správce h išt :
Zástupce provozovatele:
Policie R:
Zdravotnická záchranná služba:
Hasi i:
150
Integrovaný záchranný systém 112

603 238 607
499 435 164
158
155

