venkovní sportoviště - provozní řád
Vážení návštěvníci,
prosíme Vás o dodržování následujících podmínek tohoto Provozního řádu. Vhodné chování je předpokládaným standardem.
Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní, může personál napomenout a po
následném neuposlechnutí vykázat ze sportoviště bez náhrady vstupného. Platí hlavně pro agresivní chování.
Sportoviště se skládá z
•
Hřiště s umělým povrchem – 35 m x 20 m, polyuretanový povrch, lajnování: volejbal, nohejbal, basketbal, malá
kopaná;
•
Pískové hřiště – 13,5 x 24,1 m.
K využití daného sportoviště je nutné, aby osoba starší 18-ti let tuto skutečnost nahlásila na recepci SVČ Trutnov, přebrala
zodpovědnost za sportoviště.
Návštěvník je povinen
•
Respektovat Provozní řád a pokyny personálu. Doprovod dítěte je povinen seznámit své dítě/děti s Provozním
řádem způsobem přiměřeným jeho věku.
•
Dodržovat předem dohodnutý čas užívání sportoviště.
•
Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky.
•
Dodržovat čistotu.
•
Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních
účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
Na hřišti platí zákaz
•
Vstupu bez nahlášení na recepci či bez domluvy s uživateli sportoviště.
•
Konzumace veškerého jídla. Nošení nápojů do areálu sportoviště je povoleno pouze v uzavíratelných lahvích.
•
Vynášet majetek ve vlastnictví SVČ Trutnov mimo sportoviště.
•
Poškozovat vybavení areálu, lozit na oplocení.
Zakoupením vstupenky se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto provozního Provozovatel nenese
zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu! Personál musí být informován o veškerých
úrazech a nehodách.
Návštěvník ručí při použití sportoviště za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným
návštěvníkům.
Provozovatel neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během využívání sportoviště. Za volně odložené věci
nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím
provozovatele provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.
Otevírací doba dle otevírací doby areálu.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu bez předchozího upozornění.
Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád.

Provozovatel a správce sportovišť:
Provozní řád platný od 18. 5. 2020

