Provozní řád – veřejně přístupného školního hřiště

   Všichni, kteří používají areál školního hřiště mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento provozní řád a pokyny správce hřiště.

l. Provozní doba :
   Pro veřejnost, místní sportovní složky a komerční nájemce je školní hřiště přístupné v odpoledních hodinách po skončení školní výuky, v sobotu a v neděli a ve stanovenou dobu o prázdninách. I v této době však může  probíhat v areálu hřiště činnost  sportovních kroužků DDM Sluníčko, které mají  před  veřejností přednost.
Konkrétní provozní doba je součástí tohoto řádu.

2. Hřiště je pro veřejnost přístupné pouze v době přítomnosti  správce areálu.

3. Hřiště je v provozu pro veřejnost v době od 1. dubna do 31. října. Pro školu,  sportovní kroužky školy a kroužky DDM Sluníčko i mimo tuto dobu  se  souhlasem ředitele školy.

4. Na hřišti s umělým povrchem je zakázáno užívání nevhodné obuvi ( např. tretry a kopačky s kovovými kolíky ).

5. V době určené pro veřejnost je možné si hřiště  s umělým povrchem předem rezervovat u správce hřiště, za nájemních podmínek stanovených aktuální cenovou kalkulací.

6. Vstup a využívání hřišť je na vlastní nebezpečí , škola nenese odpovědnost za odložené věci ( v rámci venkovního hřiště ). Odpovídá za odložené věci v šatně tělocvičny, která je určena k převlékání.

7. Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno ! ( toto lze považovat za neoprávněný vstup na cizí pozemek ).

8. Při užívání hřišť  je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny správce, neničit zařízení hřišť, dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřišť.
Uživatelé hřiště jsou upozorněni na nebezpečí úrazu spojeného s výškovou nerovností umělého povrchu a přilehlého terénu a osazených sloupů na streetball!

9. V prostoru hřišť je přísně zakázáno :
jízda na kole ( kola se ukládají do vyhrazených stojanů )
	jízda na kolečkových bruslích
užívání alkoholických nápojů a drog
kouření
venčení psů
střelba míčem proti plotů z bezprostřední blízkosti

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu hřiště!

Při zajištění pořádku na sportovištích správce hřišť úzce spolupracuje s obecní policií.
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