PROVOZNÍ A HRACÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
18 x 36m s polyuretanovým povrchem a umělým osvětlením
I.

Provoz hřiště, odpovědnosti provozovatele a uživatelů

1) Zřizovatelem a provozovatelem víceúčelového hřiště K Průhonu 379 je Městská
část Praha Lipence (dále jen provozovatel).
Správcovství hřiště a dohled vykonává pracovník provozovatele Pavel Hájek.
Informace o rezervaci je na www.sokollipence.cz; provozní a herní řád i na
www.Praha-Lipence.cz
2) Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech
věkových skupin, zejména těchto míčových her:
tenis
volejbal
nohejbal
basketbal
malá kopaná
3) Provozní doba hřiště je z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů omezena na
čas denně od:
8:00 do 22:00 v době letního času
9:00 do 20:00 v době zimního času
Ve všední dny je čas do 15 hodin určen především pro základní školu a
mateřskou školu a objednávat je možné až od 15 hodin.
4) Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina do 12 dospělých osob
současně.
5) Uživatel hřiště je povinen dodržet předem smluvený čas a provozovat pouze jeden
dohodnutý druh sportu. Po celou dobu přítomnosti na hřišti se chová tak, aby
neohrozil zdraví své ani zdraví a bezpečnost ostatních přítomných nepoškozoval
hřiště ani jeho vybavení. Všechny sportovní činnosti koná s vědomím plné vlastní
odpovědnosti.
7) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho
provozovatel oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz hřiště, aniž by byl
povinen tuto skutečnost předem oznamovat uživatelům.
8) Využití hřiště se sjednává na dobu po 60 minutách se začátkem vždy v každou
celou hodinu.
9) Hrací doba je maximálně 2 hodiny. Hrací dobu lze prodloužit pouze v případě, že
nejsou žádní další zájemci o rezervaci hřiště. Prodloužení hrací doby nad
stanovenou maximální dobu lze pouze do doby příchodu dalších zájemců.
10) Klíče od hřiště se přebírají a předávají vždy správci nebo provozovatelem
pověřenému zástupci.
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II.
Závazná pravidla užívání hřiště
V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy a vybavení
hřiště. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a
ani jinak nesmí omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
Donesené nealkoholické nápoje musí být v plastových lahvích uzavřených
šroubovací zátkou. Lahve nesmí zůstat po napití otevřené. Je zakázáno používání
nápojů na bázi Coly (Coca-Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.)
Pro udržení hřiště v dobrém stavu stanovuje provozovatel závazně povinnost
dodržovat v prostorách obecná morální pravidla slušnosti a vhodného sportovního
chování a stanoví zákazy, jejichž porušení má za následek okamžité a
bezpodmínečné vyloučení z prostor hřiště.
Uživatelé hřiště jsou povinni:
 užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti
 udržovat pořádek, čistotu a dodržovat provozní řád víceúčelového hřiště
 vstupovat na hřiště pouze vstupní brankou
 vstupovat na hřiště pouze v čisté sportovní obuvi
 odstraňovat ze hřiště všechny ostré a hrubé částice
 dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu
 chovat se tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 respektovat pokyny správce hřiště, který je oprávněn v případě porušení
tohoto řádu vykázat osoby ze sportovního hřiště
 k odkládání odpadků využívat určené nádoby
 nést odpovědnost za škody způsobené, na zařízení víceúčelového hřiště
Na hřišti je zakázáno:
 vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou
podrážkou, znečištěná obuv apod. )
 vstupovat se žvýkačkou, jídlem
 vstupovat s jízdním kolem, či koloběžkou, skateboardem, kolečkovými
bruslemi a podobnými předměty, které by mohly povrch hřiště poškodit
 vstupovat dětem do 10 let bez doprovodu vyučujících, rodičů nebo jiné
dospělé osoby
 vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu
 vstup na zamrzlou nebo zasněženou hrací plochu
 zavěšování se nebo lezení na konstrukci oplocení, sítě
 přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
 odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
Na hřiště je absolutní zákaz:
 vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a
psychotropních látek
 vstupu se zvířaty
 kouření a použití otevřeného ohně
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plivání na hrací plochu
manipulace s ostrými předměty
manipulace s pyrotechnikou a otevřeným ohněm
konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu

Uživatel nesmí svým jednáním poškodit hřiště ani jeho povrch, zařízení či vybavení.
Pokud se tak stane, je povinen provozovateli uhradit vzniklou škodu.
Uživatel je povinen si při převzetí sportoviště zkontrolovat jeho stav a případné
zjištěné škody ihned oznámit správci hřiště. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné
riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho užívání areálu
správcem či další uživatelem.
Po ukončení užívání je uživatel povinen provést úpravu hrací plochy dle pokynu
správce a předat zařízení ve stavu, v jakém je převzal.
Správce hřiště je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportoviště nebo vykázat
všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svojí činností ohrožují
bezpečnost jiných uživatelů nebo poškozují majetek a zařízení areálu a to bez
jakékoliv náhrady za případný nevyužitý čas za pronájem hřiště. V případě
neuposlechnutí bude vyžádána asistence policie a přestupek řešen v součinnosti s
příslušnými orgány.
Při opakovaných porušeních podmínek provozu je provozovatel na návrh správce
oprávněn vyloučit z užívání sportoviště na dobu neurčitou osoby, které toto
porušování způsobují či za ně zodpovídají.
Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit
správci hřiště, který provede zápis do provozní knihy. Uživatel se zavazuje
provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.
Každý uživatel se seznámí před započetím sportovní činnosti s provozním řádem
hřiště a zavazuje se veškerá pravidla v něm uvedená dodržovat.
Herní prvky - univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při
těchto sportech: volejbal, nohejbal, tenis. Při ostatních sportech musí být sloupky
uloženy na určených místech a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky.
Uživatel si herní prvky připraví a uklidí. Sportovní zařízení a pomůcky lze po hrací
ploše pouze nosit.
Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.
Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí.
Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí
návštěvníků.
Porušením tohoto provozního řádu se návštěvník vystavuje postihu.
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně
správci hřiště 730 925 546, nebo Městské policii (tel. 156).

Praha Lipence, leden 2017
Provozní a herní řád byl schválen radou městské části dne 14.11. 2016
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SPRÁVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 18 x 36m
s polyuretanovým povrchem a umělým osvětlením
I. Správa hřiště
Za provoz hřiště v době využívání veřejnosti odpovídá jeho správce.
Správcem hřiště byl stanoven pracovník provozovatele
Způsob rezervace hřiště je uveden na www.sokollipence.cz, podle volného
hracího času hřiště, Rezervaci lze výjimečně i na 730 925 546

Rezervace s podmínkou úhrady podle ceníku je možní max. na 30 dnů
předem.
Hrací doba je maximálně 2 hodiny. Hrací dobu lze prodloužit pouze v případě, že
nejsou žádní další zájemci o rezervaci hřiště. Prodloužení hrací doby nad
stanovenou maximální dobu lze pouze do doby příchodu dalších zájemců.
Provozní doba hřiště je z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů omezena na čas
denně:
od 8:00 do 22:00 v době letního času
od 9:00 do 20:00 v době zimního času.
Ve všední dny je čas do 15 hodin určen především pro základní školu a
mateřskou školu a objednávat je možné až od 15 hodin.

CENÍK k provoznímu a hernímu řádu hřiště 18x36m
HODINOVÉ SAZBY:
1. Děti do 15 let věku s trvalým bydlištěm v městské části Praha Lipence
ZDARMA
2. Pro občany od 15 let věku a s trvalým bydlištěm v městské části Praha
Lipence
150 Kč
3. Pro ostatní občany bez rozdílu věku

250 Kč

4. Akce Základní školy a Mateřské školy se sídlem v Lipencích, ve vyhrazených
hodinách
ZDARMA.
Na akce sportovních organizací, sdružení, klubů s příslušností mimo městskou část
se vztahuje ceník dle bodu 3.
Úhrada za pronájem bude prováděna v bezhotovostně na účet provozovatele
č. 9021 – 2000693379/0800, výjimečné v hotovosti s dokladem a předem u správce
víceúčelového hřiště.
Pokud objednatel nevyužije sportoviště v termínu sjednaném se správcem, uhrazený
poplatek propadá. V případě nezpůsobilosti herní plochy hřiště lze dohodnout
náhradní termín nebo vrácení peněz.
Ceník byl schválen radou městské části dne 14.11. 2016
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