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Provozní řád sportovního areálu
Tento provozní řád vydává ZŠ Pardubice, Staňkova 128 za účelem harmonického rozvoje
tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže ve městě Pardubice a
jeho blízkém okolí.
Čl. I
Využívání hřiště
1. Hřiště je určeno k provozování sportovních činností a činností souvisejících pro
širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis,
minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal, házená aj.), atletice, línému tenisu a
pálce.
2. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem
hřiště.
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště
pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením.

Čl. II
Provoz a správa hřiště
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce. Po celou dobu dbá uživatel
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát
upozornění a pokynů správce hřiště. viz. čl. č. III
2. Pravidelnou návštěvu hřiště si uživatel zajistí smlouvou sepsanou s ZŠ Pardubice,
Staňkova 128.
3. Jednorázové objednávky zajišťuje správce hřiště osobně.
4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho
správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen
tuto skutečnost předem oznamovat uživateli.
5. V případě zjištění jakékoliv závady je uživatel povinen tuto závadu neodkladně
nahlásit správci hřiště.
Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování hřiště a jeho
vybavení. V případě znečištění plochy je uživatel povinen uvést vše do původního
stavu nebo uhradit náklady na úklid. Pokud uživatel svou nedbalostí či úmyslně
způsobí škodu na hřišti či jeho zařízení má provozovatel právo požadovat
případnou náhradu po uživateli.
•

V této souvislosti zde platí zákaz:
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- vstupu v nevhodné obuvi – kopačky (výjimkou jsou turfy, kopačky pro futsal či

sálovou kopanou) boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve znečištěné
obuvi (blátem, štěrkem, antukou), obuv poškozenou nebo jinak nevhodnou pro
sport ...
- manipulace s ostrými a skleněnými předměty
- jízdy na kole,
- vstupu dětem do l0 let bez doprovodu osoby starší 18 let, která za ně odpovídá
ve smyslu občanského zákoníka.
- vstupu se skateboardem a na in line bruslích
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- zákaz zavěšování se na obroučku basketbalového koše a na fotbalové branky
- konzumace alkoholických nápojů, jídla všeho druhu, omamných, toxických a
psychotropních látek
- používání nápojů na bázi Coly (Coca - Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.)
- vstupu podnapilým osobám
- kouření v celém areálu
- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
- trhat a odcizovat květiny, plody stromů a lámat větve nebo jinak poškozovat
stromy a keře v areálu hřiště
- vstupu se zvířaty
- odhazování žvýkaček na umělý povrch
- není dovolen přístup na doskočiště a roznášení písku mimo doskočiště
- manipulovat se sloupkem pro uchycení sítě smí pouze dospělá osoba
- před zahájením hry musí být klika upínacího zařízení sundána a bezpečně
uložena
- je zakázáno lézt na sloupky, napnutou síť, zavěšovat se nebo houpat na síti
Užívání prvků venkovní posilovny je povoleno pouze za těchto podmínek:
- zařízení jsou určena výhradně pro dospělé a děti až od 14 let věku
- děti od 14 let věku musí doprovázet dospělá osoba
- jedinci se špatnou motorikou nebo s nedostatečně vyvinutým pudem sebezáchovy
musí být doprovázeny odpovědnou osobou
- je zakázáno osamocené cvičení, vždy musí být přítomny nejméně dvě osoby
(první pomoc při úrazu)
- vstup je povolen pouze ve vhodné obuvi: sportovní obuv s rovnou podrážkou,
halová obuv
- do prostoru venkovní posilovny se nesmí vnášet předměty nesouvisející se
sportovní činností
- veškerá zařízení venkovní posilovny musí být využívána pouze k účelu, ke
kterému jsou určena
- zařízení jsou nepřenosná
- počet uživatelů venkovní posilovny může být správcem omezen s ohledem na
bezpečnost
- každý návštěvník provozuje sportovní aktivity v prostoru posilovny na vlastní
nebezpečí a je povinen chovat se tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních
2. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak
omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. V případě hrubého a urážlivého chování k
ostatním uživatelům nebo kolemjdoucím občanům má správce právo vykázat
uživatele ze hřiště.
3. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první
pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.
4. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
5. Provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu věcí vnesených uživatelem do
sportovního areálu a jeho sociálního zázemí.
6. Veškerá činnost prováděna uživatelem ve sportovním areálu a jeho
sociálním zázemí je pouze na vlastní nebezpečí.

7. Důležitá telefonní čísla
•
•
•
•
•
•
•
•
•

integrovaný záchranný systém
hasiči
záchranná služba
policie
městská policie
stanice Policie České republiky Pardubice
sanitní služba - Pardubice
pohotovost pro děti - Pardubice
pohotovost pro dospělé - Pardubice

112
150
155
158
156
974
466
466
466

566
650
650
989

111
999
647
658

Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1.
2.
3.
4.

Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště
vykázat.
Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského
soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržením tohoto
řádu.
Tento řád je pro všechny uživatele závazný, veřejně přístupný a nabývá účinnosti
od 1. 4. 2012
Mgr.Bc.Gisela Kostelecká
ředitelka školy

