Provozní řád pro multifunkční hřiště obce Dolní Krupá
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do prostoru hřiště s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

I. Účel multifunkčního hřiště
1. Multifunkční hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém povrchu:
kopaná, florbal, nohejbal, volejbal, tenis, basketbal a badminton.
2. Hřiště je vybudováno pro občany obce Dolní Krupá.

II. Správa hřiště
1. Multifunkční hřiště spravuje obec Dolní Krupá.
2. Obec Dolní Krupá zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy.
3. Správce dohlíží na dodržování pořádku, je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedodržují provozní řád.
4. Do prostoru hřiště je zakázáno vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách,
botách na podpatku apod.) a dále je zakázáno provozování sportů a použití náčiní a nářadí, pro které není
hřiště určeno – koloběžky, skateboardy, jízdní kola, kolečkové brusle atd.).
Dále je v prostoru hřiště zakázáno konzumovat potraviny, žvýkačky, alkohol, slazené a barevné tekutiny,
kouřit a požívat jiné návykové látky.
5. Provozovatel neručí za odložené věci v prostoru hřiště a nenese odpovědnost za škodu, či zcizení soukromých
věcí návštěvníků multifunkčního hřiště.
6. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí.
7. Za děti do 12-ti let zodpovídají rodiče.
8. Každý návštěvník a sportovec je povinen: kontrolovat stav hřiště při příchodu a odchodu, oznamovat správci,
či zřizovateli objektu veškeré škodné události jím zjištěné nebo způsobené. V případě způsobení škody na
zařízení hřiště nedbalostí či úmyslným jednáním, bude následně škoda vymáhána na osobě, která škodu
způsobila. Dále je každý povinen při odchodu za sebou zamknout.
9. Klíče od multifunkčního hřiště si mohou osoby s trvalým pobytem na území obce Dolní Krupá vyžádat u správce
hřiště.

Správce hřiště je pan Kamil Hájek, Dolní Krupá 30 /prodejna/, tel.: 739 032 537
V případě nedosažení správce jsou klíče od hřiště u pana Lubomíra Pechy, Dolní Krupá 149, tel.: 606 102 108, nebo
u starosty obce Dolní Krupá pana Václava Plodíka, Dolní Krupá 16, tel.: 739 416 823
III. Provozní doba
1. Provozní doba hřiště je 08:00 – 21:00 hodin (červen, červenec, srpen), 08:00 – 20:00 hodin (duben, květen, září,
říjen). Provoz v zimních měsících od 1.11. do 31.3. pouze při teplotách nad 5 °C a bez sněhové pokrývky.
2. Hrací doba na hřišti je max. 120 minut. Rezervace hřiště je přístupná na webových stránkách obce Dolní Krupá
(www.dolnikrupa.cz). V případě nepřítomnosti dalšího zájemce je možná delší.

IV. Závěr
1. Provozní řád multifunkčního hřiště obce Dolní Krupá je umístěn u vstupu na multifunkční hřiště.
2. Provozní řád nabývá platnosti dnem předání hřiště do užívání. Na základě provozních zkušeností je možná úprava
tohoto provozního řádu.
Žádáme občany, aby svým chováním dbali na zachování maximální doby životnosti hřiště.

Přejeme nám všem mnoho příjemných sportovních zážitků.

Obec Dolní Krupá, srpen 2020

