Provozní řád hokejbalového hřiště
ve sportovním areálu města Dobřany
1. Vlastníkem a provozovatelem hokejbalového hřiště, které je součástí Sportovního areálu města Dobřany,
organizační složky města Dobřany, je město Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552.
2. Správcem hokejbalového hřiště je správce Sportovního areálu města Dobřany Václav Šlehofer
tel.: +420 721 475 172.
3. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hokejbalového hřiště.
4. Osobám mladším 15 let je užívání povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem trenéra, učitele či jiné
dospělé osoby.
5. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele. Provoz hokejbalového hřiště organizuje správce,
v době jeho nepřítomnosti jím určená osoba.
6. Uživatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy
pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku a podmínky kolaudačního rozhodnutí stavby.
7. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
8. Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
9. Každý uživatel hokejbalového hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízení
a sportovním vybavení, případně i za škody způsobené na okolních nemovitostech.
10. Město Dobřany, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
11. V celém prostoru hokejbalového hřiště je ZAKÁZÁNO:
• kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
• konzumace alkoholu a užívání omamných nebo návykových látek,
• vstupovat se psy nebo jinými zvířaty,
• vstupovat v nevhodné a znečištěné obuvi,
• odhazování žvýkaček na umělý povrch,
• znečišťování prostor hokejbalového hřiště, úmyslné poškozování a ničení zařízení hřiště,
• pouštění hlasité hudby.
12. Provozovatel zodpovídá za údržbu, úklid, průběžnou péči o vybavení, odstraňování závad, péči o zeleň,
zajišťuje pravidelné revize a kontroly.
13. Provozní doba hokejbalového hřiště: Po – Ne 8:00 – 22:00 hod.
14. Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady města Dobřany č. 198 z 28. 12. 2018.
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