PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ BABICE
Majitel a provozovatel:
OBEC Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk, IČ: 00635260
E-mail: ou@obecbabice.cz
• Zřizovatelem víceúčelového hřiště (dále jen hřiště) je obec Babice, která je zároveň jeho
provozovatelem.
• Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech
věkových skupin, zejména míčovým hrám (volejbal, nohejbal, malá kopaná, tenis,
basketbal).
• Uživatelem hřiště může být jednotlivec, nebo skupina, která splní podmínky tohoto
provozního řádu.
• Děti do věku 10 let nebo skupina dětí do věku 10 let mohou užívat hřiště pouze za
doprovodu odpovědného zástupce.
• Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh
sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví a
majetku.
• Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!
• Provozovatel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto
provozního řádu!
• Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí
návštěvníků!

Provozní podmínky:
• Za plynulý provoz hřiště odpovídá: Obec Babice, tel. č. 585 014 875
správce: Ivan Martin, tel. č. 775 642 675,
v nepřítomnosti Haasová Dana (starostka obce) 732 173 067
• Hřiště je v provozu pro veřejnost v době od 1. 4. do 31. 10. (v případě dobrého počasí
i mimo tento termín) a vždy dle objednávek u správce nebo jím pověřené osoby.
• V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
• Vybíráním poplatků za užívání hřiště je pověřen správce hřiště a jím pověřená osoba.
a) Základní škola a Mateřská škola, p.o. Babice vstup zdarma.

b) Občané s trvalým pobytem v obci Babice mají užívání hřiště
zdarma.
c) Občané bez trvalého pobytu v obci Babice:
tenis, badminton
1 hodina
50 Kč/osoba
kolektivní sporty (5-více hráčů) 1 hodina 200 Kč celkem
pronájem na celý den
1000 Kč
• Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup pouze v čisté obuvi, s hladkou
podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry
apod.) jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.

V areálu hřiště je zakázáno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nošení nápojů a potravin do areálu hřiště,
kouřit v celém prostoru hřiště,
vstup osob pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných, či psychotropních látek,
konzumovat alkoholické nápoje, nebo omamné látky, či psychotropní látky,
odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
odhazovat žvýkačky, bonbóny apod. na umělý povrch a jeho okolí,
poškozovat zařízení areálu,
používat otevřený oheň,
manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky,
chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem
s nimi manipulovat,
lézt po konstrukcích, sítích apod.,
přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa,
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
vodit psy a jiná zvířata do areálu hřiště.

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na
hrací plochu pouze hrajícím osobám, popř. rozhodčím.
Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej ze hřiště vykázat,
a to bez nároku na vrácení již uhrazeného poplatku.
Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé hřiště.

Provoz hřiště:

duben – říjen

(8.00 – 22.00 hodin)

Důležitá telefonní čísla:
•
•
•
•

150 – Hasiči
155 – Záchranná služba
158 – Policie
112 – Integrovaný záchranný systém

V Babicích 1.4.2021

