PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ OBCE TUROVEC

Majitel a provozovatel:
obec Turovec, Turovec 41, 391 21 Turovec
tel.: 381 297 212, e-mail: obec.turovec@volny.cz, IČO: 005882867

Kontakt pro objednání sportoviště:
728 845 002
Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí.
Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto
provozního řádu.
Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí
návštěvníků.
Provozní podmínky:
1. Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky,
botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry, apod.), jízda na kole,
kolečkových bruslích, skateboardu.
2. Dětem mladším 6-ti let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
3. Nošení nápojů do sportovního areálu je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.
4. Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
Dále je zakázáno:
- kouření (v celém prostoru sportoviště),
- konzumace alkoholických nápojů a omamných látek,
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
- odhazování žvýkaček na umělý povrch a jeho okolí,
- vstup mimo vyhrazenou provozní dobu,
- používání otevřeného ohně,
- manipulace s ostrými předměty,
- přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa,
- vodění psů a jiných zvířat do celého sportoviště.
Povinnosti uživatele:
1. Uživatel si při převzetí sportoviště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné
zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak
uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem
areálu či dalším uživatelem při přebírání sportoviště.
2. Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést sportoviště do původního stavu a provést
úklid jím používaných zařízeních a prostor. Případné škody, které uživatel způsobí, je
povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména,
adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení
nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.

3. Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportovního areálu nebo vykázat
z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují
bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového sportoviště nebo poškozují
majetek a zařízení sportovního areálu, bez nároku na vrácení finanční částky. Při
opakovaném porušování podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn
vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které
toto porušování způsobují či za ně zodpovídají

Rezervace sportoviště:
1. Zájemci si mohou rezervovat sportoviště u správce osobně nebo telefonicky na čísle:
728 845 002.
2. Sportoviště je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu. Objednávky jsou uveřejněny
také na internetových stránkách www.obecturovec.cz (pod odkazem Víceúčelové sportoviště
Turovec).
3. Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý
druh sportu. Po celou dobu dbá o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o ochranu majetku.
Dále je povinen respektovat upozornění a pokyny správce sportoviště.
4. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 1 den před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn
nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
Pronájem sportoviště:
Tenis
1 hod.
120,- Kč / 2-4 osoby
Tenis
1 hod. 30 min.
180,- Kč / 2-4 osoby
Pokud bude jedním hráčem osoba s trvalým pobytem v obci, snižuje se cena pro ostatní
hráče o jeho poměrnou část (tzn., že při čtyřhře se bude celkem platit o 30,- Kč méně)
Ostatní sporty
1 hod.
20,- Kč / osoba
Děti do 10-ti let s trvalým
dle objednávek
vstup zdarma
pobytem v obci Turovec
Dle objednávek a dohody
Sportovní turnaj
1 000,- Kč / na den
se správcem
Sezona začíná v dubnu a končí v říjnu (dle počasí).
Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR - 158
Záchranná služba – 155
Hasičský záchranný sbor – 150

