Návštěvní a provozní řád multifunkčního hřiště Těšetice
1. Multifunkční hřiště Těšetice je určeno všem občanům obce Těšetice, místní části
Těšetice, Vojnice a Rataje, a dále všem návštěvníkům obce, to vše bez omezení
věku (dále jen jako „Uživatel hřiště“).
2. Nezletilí Uživatelé hřiště, zejm. pak děti do 6 let věku, musí být při používání
hřiště stále pod dohledem odpovědné osoby - rodiče dítěte, jiné dohled
vykonávající dospělé osoby či jimi pověřené osoby starší 15 let (dále jen jako
„Odpovědná osoba“).
3. Multifunkční hřiště Těšetice je sportovištěm určeným pro míčové sporty, zejm.
pak pro tenis, kopanou, nohejbal, házenou a volejbal; Uživatelé hřiště nesmí
provozovat pohybovou aktivitu, která je ve zjevném rozporu s tímto určením.
4. Multifunkční hřiště Těšetice je trvale uzamčeno a bude Uživatelům
zpřístupněno na základě žádosti doručené provozovateli nejpozději 24 hodin
předem (zapůjčení o víkendech - nejpozději v pátek do 12:00 hod.) a po zaplacení
příslušných poplatků (viz níže). Složenou kauci může provozovatel započíst proti
případnému nároku na náhradu škody (ztráta klíčů, poškození hřiště apod.);
spolky a organizace se sídlem v obci Těšetice jsou od plateb kaucí osvobozeny.
5. Užívání Multifunkčního hřiště Těšetice je provozovatelem zpoplatněno takto:
KAUCE
KAUCE
1
zapůjčení
síť
na tenis,
ceník pronájmu hřiště
hodina
klíčů
volejbal atd.
jednorázový pronájem bez rezervace
100,- Kč 500,- Kč
1.000,- Kč
dlouhodobý pronájem
1.000,- Kč
- min. 10 hodin v kalendářním roce
50,- Kč
500,- Kč
(jen jednorázové
- nájemní smlouva, rezervace hodin
zapůjčení)
6. Každý Uživatel hřiště (případně Odpovědná osoba) je povinen před zahájením
sportovních aktivit hřiště řádně překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti
v pořádku (uvolněné části, viditelné ostré hrany apod.). V případě zjištění opaku
nesmí být hřiště užíváno. Zjištěné závady je Uživatel hřiště povinen ihned
ohlásit provozovateli (kontakty viz níže), jinak za nenahlášené vady
odpovídá, jako by je způsobil sám. Je-li povrch hřiště namrzlý, mokrý nebo
vlhký, lze jej používat jen se zvýšenou opatrností (nebezpečí úrazu).
7. Do prostoru hřiště není dovoleno vodit zvířata, nosit jídlo, pití (ve skleněných
nebo jiných nebezpečných nádobách) a vnášet zjevně nevhodné předměty. Při
provozování pohybových aktivit na hřišti je přísně zakázána konzumace nápojů
a potravin (nebezpečí vdechnutí). Na hřišti je nutné dodržovat čistotu a
pořádek. Platí přísný zákaz vstupu psů na hřiště, zákaz kouření a
manipulace s otevřeným ohněm.
8. Za úmyslné či nedbalostní poškození hřiště, stejně jako za jakoukoliv škodu
vzniklou nerespektováním tohoto Návštěvního a provozního řádu nese plnou
odpovědnost příslušný Uživatel hřiště, případně jeho Odpovědná osoba.
9. Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu předmětů vnesených na hřiště či
předmětů zde odložených. Veškeré úrazy či škody na majetku vzniklé v důsledku
používání hřiště je Uživatel hřiště povinen neprodleně oznámit provozovateli.
10. Tento návštěvní a provozní řád byl schválen usnesením Rady obce Těšetice dne
15. 6. 2021, číslo usnesení 1.3.
Provozovatel hřiště: obec Těšetice, IČO: 00299545, se sídlem Těšetice č.p.75,
783 46, tel. č. 585954294; 602229702, email: podatelna@obec-tesetice.cz
V Těšeticích 15. 6. 2021
za Obec Těšetice
Mgr. Jindřich Protivánek, v.r.
starosta obce

