Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště
obce Pavlov
Vážení návštěvníci,
toto víceúčelové sportovní hřiště bylo vybudováno obcí Pavlov nemalými
finančními prostředky a má sloužit pro sportovní a rekreační činnost široké
veřejnosti, zejména k provozování míčových her, provozovanou bez dohledu
dalších osob s výjimkou osob, jimž zákon svěřuje povinnost dohledu nad
nezletilými.

Provoz a správa víceúčelového hřiště
1. Hřiště je možno provozovat celoročně za příznivých povětrnostních a
světelných podmínek: za nepříznivých povětrnostních a světelných
podmínek není povoleno se zdržovat v prostorách hřiště.
2. V případě vzniku jakékoliv závady, poškození nebo ničení
/např.vandalismus/ na sportovním zařízení, povrchu či ochranném
oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit úřadu Obce Pavlov
a orgánům Policie ČR. Tyto osoby jsou oprávněny vykázat uživatele ze
hřiště.
3. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným
užíváním hřiště.
4. Sportovní hřiště je nevhodné využívat v průběhu vydatnějšího deště a cca
5 hodin po tomto dešti, z důvodu možného prošlapání hodně navlhlé
podkladní vrstvy.

Povinnosti uživatelů
1. Uživatelé jsou povinni:
- Využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům
- Dbát ochrany sportoviště a jakékoli poškození ihned hlásit
- Chránit areál proti vandalům a svévolnému poškozování
- Dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany
2. Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a
sportovní zařízení (sítě, sloupy, oplocení apod.)

3. Dále platí přísný zákaz:
- Odhazování odpadků mimo nádoby k tomuto účelu určené
- Vstup na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (tretry, kopačky
apod.)
- Vstupu dětem mladším 10-ti let bez doprovodu osoby starší 18-ti let
- Kouření v celém areálu hřiště
- Konzumace alkoholických nápojů, omamných látek či drog
- Vstupu podnapilým osobám
- Vstupu psů a jiných zvířat do areálu
- Svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů a jinak omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí
- Jízdy na kole, koloběžkách, kolečkových bruslích a skateboardu
- Pořádání jakýchkoli jiných než sportovních akcí v areálu

Ostatní
1. Veškerá činnost uživatele hřiště je pouze na jeho vlastní nebezpečí
2. Uživatelé jsou povinni dohlížet si na své osobní věci, které si odložili
v prostorách hřiště
3. Porušení tohoto provozního řádu víceúčelového hřiště se postihuje podle
obecných předpisů v rámci přestupkového řízení!!!

Děkujeme všem, kteří tento provozní řád dodržují!!
Důležitá telefonní čísla:
Obec Pavlov
Starosta obce
Místostarosta obce
Policie ČR 158
Záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor 150
Tísňová volání/SOS 112

312 665 325
724 180 544
776 603 028

