PROVOZNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579
Provozní doba:
Po – Pá
So – Ne, svátky, prázdniny

6.00 – 15.00
15.00 – 21.00
15.00 – 17.00
8.00 – 21.00
8.00 – 17.00

pouze škola
veřejnost (duben – říjen)
veřejnost (listopad – březen)
veřejnost (duben – říjen)
veřejnost (listopad – březen)

Škola si vyhrazuje přednostní právo v případě pořádání akcí a soutěží, jak v odpoledních
hodinách, tak i o víkendu.
Dětem do 6 let vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
Pro pohyb po hřišti musí uživatelé používat sportovní obuv. Nesmí se vstupovat v kopačkách
s plastovými a kovovými kolíky, ani v tretrách s hřeby delšími než 5 mm. Doskočiště pro skok
daleký slouží pouze pro sportovní účely, nikoli jako pískoviště či místo pro hraní.
V areálu sportovního hřiště je zakázáno:
 Mimo dopravní hřiště jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžkách a kolech
 Vstupovat se zvířaty
 Kouřit či jinak manipulovat s otevřeným ohněm
 Konzumovat alkohol či jiné omamné látky
 Používat chemické látky
 Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení hřiště
 Užívat zařízení, pokud je povrch namrzlý nebo kluzký
 Hrát si v prostorách doskočiště
Návštěvník je povinen:
 Dodržovat provozní řád, pokyny správce, školníka a ostatních pracovníků školy
 Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní návštěvníky
 Dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost
Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele. Za děti ručí zákonný zástupce. Provozovatel neručí
za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje
podle obecných předpisů. Pokud se setkáte s poškozením vybavení hřiště, oznamte to neprodleně ve
škole, popř. na tel. 568 620 409. Nebo kontaktujte správu sportovišť na tel. 774 938 758.
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči
Záchranná služba

150
155

Policie
Integrovaný záchranný systém

158
112
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