Provozní řád víceúčelového hřiště
Městys Knínice u Boskovic
Vážení návštěvníci,
víceúčelové hřiště je určeno k provozování míčových her (volejbal, nohejbal a tenis)
pro širokou veřejnost všech věkových kategorií.
Povinnosti uživatelů hřiště:
• Každý návštěvník hřiště je povinen dodržovat provozní řád a vyvarovat se ničení
hřiště, jeho zařízení, znečišťovat povrch hřiště a dbát pokynů správce hřiště.
• Uživatel hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.
• Děti mladší 6 let mají vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
• V případě zájmu o volné hodiny, si klíče vyzvedněte u správce hřiště.
•
Provoz a správa hřiště:
Celoročně
pondělí – neděle
9:00 hod – 21:00 hod.
Za nepříznivých klimatických podmínek je hřiště uzavřeno.
V areálu hřiště je zakázáno:
• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.
• používat motorová vozidla, kola, skateboardy, kolečkové a in-line brusle
• poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení dětského hřiště
• vstupovat se zvířaty či je nechat v prostoru hřiště volně pobíhat
• kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky
• nocovat, stanovat popř. rozdělávat a udržovat oheň
• narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
• přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny,
jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv
způsobem s nimi manipulovat
• používat hřiště pokud je kluzké, mokré nebo namrzlé
• využívat prostory hřiště k nepovoleným propagacím a reklamním účelům
• vstupovat v nevhodné nebo znečištěné obuvi ( blátem, štěrkem, pískem…)
Provozovatel víceúčelového hřiště:
Městys Knínice u Boskovic 107, 678 34 Knínice u Boskovic, mestys@kninice.cz
Jakékoliv škody a závady neprodleně hlaste správci hřiště:
Josef Růžička, Knínice u Boskovic 4, tel.: 774 680 229
Provozovatel neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních
návštěvníků a činností zakázanou tímto provozním řádem.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu a současně
neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
Porušení tohoto provozního řádu víceúčelového hřiště se postihuje podle obecných
přepisů v rámci přestupkového řízení.
Děkujeme všem, kteří tento provozní řád dodržují!
Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání / SOS:
Policie ČR:
Záchranná zdrav. služba:
Hasičský záchranný sbor:

112
158
155
150

