Návštěvní a provozní řád „Areálu volnočasových aktivit a
sportu u Štičího rybníka“
Vlastník a provozovatel areálu: Obec Mirošovice, Na Ohradě 190,
tel: 323 656 102, 323 656 096, mirosovice@volny.cz, www.mirosovice.cz
Provozní doba:
Určeno pro:

leden – prosinec, 8.00 – 22.00 hodin
volně přístupné pro veřejnost, SK, ZŠ a MŠ Mirošovice

I. Všeobecná ustanovení
1. Mimo stanovenou provozní dobu je areál uzavřen a přístup do celého sportovního
areálu je nepovolaným osobám zakázán
2. Provoz areálu probíhá pod dohledem správce, všichni účastníci jsou povinni řídit se
jeho pokyny, zachovávat čistotu a pořádek
3. Hřiště na minikopanou, tenis a víceúčelový kurt je určen pro příslušné sporty bez
omezení věku, dětské hřiště je pouze pro děti do 12 let
4. V prostorách areálu platí zákaz kouření, používání alkoholických nápojů či jiných
omamných látek
5. Vstup na jednotlivá sportoviště sportovního areálu je povolen pouze ve vhodné
sportovní obuvi řádně očištěné (eventuální posouzení vhodnosti obuvi je zcela
v kompetenci správce areálu)
6. Je zakázáno vodění psů a jiných zvířat do prostoru sportovního areálu
7. Je přísně zakázáno mechanické poškozování povrchu jednotlivých sportovišť,
oplocení, vybavení a zařízení sportovišť, atd. Je zakázáno lézt na konstrukce a
oplocení, nacházející se na hřišti a manipulovat s nimi. Výjimku tvoří horolezecká
stěna, houpačka, apod.
8. Provozovatel neručí za odložené věci
9. Spuštění osvětlení kurtů ve večerních hodinách je plně v kompetenci správce areálu
10. Kontrola vybavení a zařízení sportovišť se provádí minimálně jedenkrát týdně, stav
umělých povrchů na jednotlivých sportovištích je zajišťován v rámci pravidelné
údržby správcem nebo pracovníky odborné firmy
11. Při plném vytížení a obsazení jednotlivých sportovišť bude správcem rozepsán hrací
plán, případné rezervace pouze po dohodě se správcem areálu

II. Povinnosti návštěvníků
Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen
řídit se tímto provozním řádem a pokyny správce
Návštěvník je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil úraz sám sobě nebo neohrozil
další návštěvníky, dále aby nevznikla škoda na zařízení a vybavení sportovního areálu
Návštěvníkům je zakázáno znečisťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a
odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností
Za chování a zdraví dětí zodpovídají rodiče. Dospělá osoba (rodiče, odpovědná osoba)
je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s hracími prvky hřiště, tyto
překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti v pořádku
Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení areálu odpovídá
návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce, případně subjekt, který
akci organizuje. Odpovědnost za sportující žáky nese jejich vyučující, případně trenér
Správce je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil nebo přes upozornění
dále porušuje tento provozní řád
Na všechna sportoviště je zakázáno brát sebou jakékoliv skleněné předměty nebo jiné
nebezpečné předměty nesouvisející se sportovní činností
Respektujte věkové omezení dětského hřiště, nepoškozujete areál, poničení bude
předepsáno k úhradě
V celém prostoru areálu je zakázáno používat motorová vozidla, nocovat, rozdělávat
ohně, po sportovních površích je zakázána jízda na kole nebo in-line bruslích
V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci
povinni podle pokynů správce opustit okamžitě prostor areálu

III. Odpovědnost a upozornění provozovatele
 Provozovatel nezajišťuje ve sportovním areálu zdravotní dozor. Pro případ drobného
zranění sportujících je k dispozici u správce areálu lékárnička
 Sportovní areál je nepřetržitě monitorován kamerovým systémem po celých 24 hodin
 Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do
areálu. Vstupem do sportovního areálu se zavazuje tento provozní řád dodržovat
 Případný úraz nebo zjištěné poškození nahlaste správci nebo na OÚ Mirošovice

IV. Důležitá telefonní čísla
Správce areálu: Jan Horálek, tel.: 732 666 959
Provozovatel: Obec Mirošovice, 323 656 102, 323 656 096
Policie Praha – východ (Nová Hospoda): 323 672 400
Záchranná služba: 155, Hasiči: 150, Policie: 158, Krizová linka: 112

