VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ - PRŽNO
HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Vážení návštěvníci, tato sportoviště byla vybudována za částku 6,35 mil. Kč a jsou vám
dána k dispozici pro využití vašeho volného času. Pro zpříjemnění vašeho pobytu i dalších
návštěvníků vás prosíme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu. Hřiště je určeno
pro provozování následujících sportů: volejbal, nohejbal, házená, malá kopaná, tenis, badminton, basketbal.

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ
BŘEZEN AŽ ČERVEN
PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE

8.30-21.00 HODIN

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN
• respektovat provozní řád a pokyny správce
• chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval
ostatní ani sebe

ČERVENEC AŽ SRPEN
PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE:

8.00-21.30 HODIN

ZÁŘÍ AŽ LISTOPAD
PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE:

8.30-21.00 HODIN

• očistit si obuv před vstupem na hřiště
• používat doporučenou sportovní obuv s hladkou
podešví, s podrážkou nezanechávající šmouhy (no
marking), případně tretry pro umělé sportovní
povrchy
• užívat hřiště k účelu, k němuž je určeno,
tj. ke sportovním aktivitám
• chránit povrch hřiště před mechanickým poškozením

PROSINEC AŽ ÚNOR
PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE:

8.00-21.00 HODIN
NA HŘIŠTI PLATÍ ZÁKAZ

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
SPRÁVCE HRIŠTĚ - OBEC PRŽNO

??? ??? ???

• poškozování a znečišťování areálu hřiště, jeho
vybavení a zařízení
• vstupu se zvířaty
• kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

150

• manipulace s otevřeným ohněm

ZÁCHRANNÁ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA

155

• užívání zařízení za snížené viditelnosti, pokud
jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při
zjištění závady na zařízení

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ / SOS

112

• vjezdu vozidel, kočárků, skateboardů, jízdních kol,
kolečkových bruslí, koloběžek a tříkolek

POLICIE ČR

158

• skladování materiálu na hrací ploše

HASIČI

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba.

Za úmyslné poškození hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů pokutou. Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to
prosím neprodleně správci objektu. Zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své dítě. Schváleno zastupitelstvem.

