DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV

PROVOZNÍ - NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ
při Domu dětí a mládeže Vratimov,
Frýdecká 377/61, Vratimov

I. Základní ustanovení
1) Vlastníkem hřiště je Město Vratimov.
2) Provozovatelem hřiště je Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace.
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II. Provozní doba
Provozní doba sportovního areálu (dále též „sportoviště“):
březen, listopad
8:00 - 18:00 hod.
duben, květen, říjen
8:00 - 19:00 hod.
červen, září
8:00 – 20:00 hod
červenec, srpen,
8:00 - 21:00 hod.
prosinec, leden, únor
zavřeno
v průběhu těchto měsíců dle podmínek pouze po dohodě s provozovatelem hřiště.
Každý pracovní den je hřiště v dopoledních hodinách přednostně určeno pro činnost
DDM Vratimov, vratimovských základních škol a mateřské školy.
Každý pracovní den je hřiště v odpoledních hodinách je hřiště určeno přednostně pro
činnost DDM Vratimov. Ve zbývajícím čase slouží jako veřejně přístupné hřiště pro děti
do 18 let.
O víkendech slouží hřiště jako veřejně přístupné hřiště pro děti do 18 let.
Osoby nad 18 let smí hřiště využívat formou pronájmu za podmínky předchozí rezervace
hřiště minimálně 14 dní před samotným pronájmem. Podmínky pronájmu jsou stanoveny
v Ustanovení pro nájemce.
Sportoviště je uzavřeno při nepříznivém počasí (bláto, klouzavý povrch, velké množství
sněhu). O uzavření rozhoduje správce hřiště nebo ředitelka DDM Vratimov.
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III. Všeobecná ustanovení
Tento provozní a návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele
sportoviště.
Sportoviště je střeženo kamerovým systémem.
Sportoviště smí být používáno jen v souladu s tímto provozním řádem a platnými
právními předpisy.
Za běžnou údržbu sportoviště zodpovídá provozovatel.
Provozovatel nebo jím pověřený správce areálu je oprávněn uzavřít na určitou dobu
sportoviště nebo jeho část a v odůvodněných případech i přerušit právě probíhající
provoz, a to zejména v případě nepříznivých klimatických podmínek nebo vyskytnuvší se
závadě, která by ohrožovala život či zdraví osob na sportovišti. Případy omezení, včetně
rezervací sportoviště, správce areálu oznámí vyvěšením u vchodu do sportovního areálu.
Veškerá neorganizovaná činnost prováděná ve sportovním areálu probíhá na vlastní
nebezpečí a věcí rodičů nebo doprovodu nezletilých dětí je poučit je o možných
nebezpečích.

IV. Využití sportovního areálu
1) Do sportovního areálu je umožněn vstup veřejnosti (s výjimkou doby, kdy využívá
hřiště DDM – viz výše vymezená provozní doba).
2) Sportovní areál slouží k zabezpečení zájmového vzdělávání, zájmové tělesné výchově
a sportovní činnosti skupin dětí, mládeže i dospělých takto:
a) DDM Vratimov má vyhrazeno bezplatné užívání hřiště ke své činnosti dle předem
stanoveného harmonogramu, který bude vyvěšen na hřišti vždy čtrnáct dnů předem;
b) uživatelé, kteří užívají hřiště na základě smlouvy o dlouhodobém nebo
krátkodobém nájmu, uzavřené s provozovatelem nebo správcem areálu, mají
přednostní právo užívat sportoviště dle rozpisu stanoveného smlouvou;
c) ve zbývajícím čase je sportoviště určeno k využití dětmi do 18 let;
d) při rozhodování o pořadí uspokojování zájemců bude přednostně uspokojována
zájmová činnost dětí a mládeže.
V. Dodržování pořádku ve sportovním areálu
1) Dodržování pořádku hřiště sleduje a vlastními pokyny k realizaci provozního řádu
usměrňuje správce areálu. Správce areálu je oprávněn vykázat osoby nerespektující
provozní řád a pokyny správce.
2) Každý uživatel hřiště je povinen:
a) chovat se tak, aby neohrožoval život a zdraví své či jiných osob;
b) chovat se tak, aby nezpůsobil škodu na majetku, nepoškozoval plochu a vybavení
hřiště a neznečisťoval sportoviště (k provozování všech druhů sportů musí být
používáno sportovní nářadí, sportovní pomůcky, sportovní oděv a obuv, které
neznečistí prostor sportoviště, nezpůsobí škodu na sportovišti a ani ostatním
účastníkům, pro pohyb na hřišti je zakázáno používat klasické kopačky!!!);
c) ohlásit správci areálu každou škodu, kterou způsobí na hřišti a sdělit při tom osobní
údaje a projednat způsob náhrady škody;
d) uhradit škodu, kterou způsobí v souvislosti se svou činností na hřišti.

3) V celém sportovním areálu platí zákaz:
a) vstupu mimo provozní dobu;
b) vstupu za jiným než sportovním účelem;
c) vstupu dětí do 6 let bez doprovodu dospělé osoby;
d) požívání jídla, kouření a požívání alkoholických nebo omamných látek;
e) donášky skleněných a ostrých předmětů, zbraní, výbušnin, hořlavin a chemikálií všeho
druhu;
f) manipulace se sportovním vybavením bez souhlasů správce;
g) vstupu zvířat, zejména psů;
h) pojezdu veškerých dopravních prostředků (mimo údržbu prováděnou provozovatelem)
včetně kol, kočárků, skateboardů, kolečkových bruslí, koloběžek, tříkolek apod.
4) Zjištění opakovaného nebo úmyslného poškození hřiště, jeho součástí a vybavení, jakož
i nedodržování tohoto provozního řádu, může mít za následek odepření dalšího užívání
konkrétní osobě nebo skupině osob.
5) K vstupu na hřiště smí být použito pouze neuzamčených vrátek. Je zakázáno lezení přes
ploty a podlézání plotů, lezení na sloupy oplocení a ostatní konstrukce hřiště.
6) Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené v prostoru hřiště a jejich případnou
ztrátu.
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VI. Ustanovení pro nájemce
Osoby starší 18 let smí užívat hřiště pouze formou pronájmu za podmínky jeho rezervace
minimálně 14 dnů předem.
Výše pronájmu hřiště se stanovuje na 150 Kč/hod.
Pronájem je možno nahlásit každý pracovní den v době od 14 do 17 hod na telefonním
čísle 734 312 761 nebo formou zaslání SMS kdykoliv. Na SMS bude zájemci v nejbližším
pracovním dni recepce zaslána zpráva potvrzující pronájem nebo zpráva o tom, že
v požadované době je již hřiště rezervováno.
Od září do konce června je v pracovní dny pronájem řešen přes recepci DDM Vratimov,
znamená to tedy, že nájemce hlásí příchod a platí pronájem přímo na recepci.
O víkendech a o prázdninách je pronájem řešen paní správcovou Zdenkou Hammerovou
(604 474 313). Správcová hřiště přichází v době nahlášeného pronájmu a řeší s nájemcem
všechny potřebné náležitosti pronájmu.
Nájemce se smí zdržovat na hřišti pouze po dobu, na kterou má sjednaný a uhrazený
nájem. Po tuto dobu nesmí být omezován (zejména jinými občany) vyjma situací, které
jsou v souladu s tímto provozním řádem (např. ohrožení bezpečnosti).
Nájemce přebírá sportoviště nebo jeho části a stejně tak vybavení písemně záznamem
v záznamníku správce hřiště, kde ve vlastním zájmu uvede veškerá před nájmem zjištěná
poškození, a to i poškození vlivem klimatických podmínek. Nejsou-li zjištěna žádná
poškození, příslušná kolonka se proškrtne. Po ukončení nájmu hřiště provede správce
areálu převzetí a kontrolu poškození a zjištěná poškození zaznamená v záznamníku.
V případě nejasností či sporů nepřevezme nájemce hřiště nebo jeho část a záznam
nepodepíše.

V. Závěrečná ustanovení
1) Rozhodnutí podle ustanovení tohoto provozního řádu činí provozovatel a pracovníci jím
osobně pověřeni.
2) Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 13. března 2015

Ve Vratimově dne 13. 3. 2015

Za provozovatele:
Bc. Hana Nevrlá ředitelka DDM Vratimov

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
1. 734 312 761 – recepce DDM Vratimov
rezervace pronájmů
2. 604 474 313 – správcová hřiště paní Hammerová
osoba odpovědná za pronájmy hřiště
3. 604 670 737 – ředitelka DDM Vratimov Hana Nevrlá
osoba odpovědná za provoz hřiště
4. 604 127 288 – policie Vratimov

