1. Víceúčelové sportoviště je zařízením pro rekreační a sportovní činnost.
2. Provozovatelem sportoviště je Obec Božanov.
3. Správcem sportoviště je pan Ladislav Dub, tel. 603 237 848, bytem Božanov 288.
4. V areálu lze provozovat tyto druhy sportů: košíková, házená, volejbal, nohejbal, malá kopaná, tenis, badminton, zimní bruslení dle

přírodních podmínek.
5. Univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při volejbalu, nohejbalu, tenisu a badmintonu. Při ostatních sportech musí být

sloupky mimo vnitřní prostor hřiště a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky.
6. K provozování sportů musí být používáno sportovní nářadí, náčiní, pomůcky, obuv apod., které nezpůsobí škodu na sportovišti ani ostatním

účastníkům.
7. Pokud není provozním řádem stanoveno jinak, platí obecně závazné vyhlášky obce Božanov, zejména o udržování pořádku a čistoty v obci.
8. Uživatelé areálu jsou povinni:


chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve sportování,



chovat se tak, aby sobě a ostatním nevznikla žádná újma na zdraví,



šetřit zařízení sportoviště,



respektovat provozní řád a pokyny správce sportoviště,



nahlásit pronajímateli zjištěné závady či poškození majetku

9. Správce je oprávněn odepřít vstup do areálu osobám podnapilým, pod vlivem návykových látek, ohrožujícím bezpečnost a čistotu a osobám

nerespektujícím mravní a společenské zásady.
10. V případě hrubého porušení provozního řádu je správce oprávněn vykázat takovouto osobu ze sportovního areálu, případně přivolat Policii ČR.
11. V areálu je zakázáno:


kouřit a užívat jiné návykové látky,



vstupu na hřiště s umělým povrchem v nevhodné obuvi (kopačky s kovovými kolíky, tretry, boty s podpadky nebo ve znečištěné
obuvi blátem, štěrkem, pískem)



vstupovat se psy a jinými domácími zvířaty,



vjíždět a parkovat motorovými vozidly,



jezdit na kolečkových bruslích a jízdních kolech,



užívat areál k jiným účelům než určeným,



zavěšovat se na basketbalové koše, poškozovat zařízení sportoviště,



odhazování žvýkaček na umělý povrch

12. Správce ani provozovatel neodpovídá za úrazy a škody, které jsou způsobeny vlastní nekázní nebo nerespektováním provozního řádu

sportoviště.
13. Provozovatel je oprávněn uzavřít na určitou dobu sportoviště a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.
14. První pomoc:

důležitá telefonní čísla

155 rychlá lékařská pomoc
150 hasiči,
158 policie

15. Provozní doba: Duben – říjen 8:00 do 22:00 hodin

Rezervace je prováděna on-line na stránkách obce Božanov www.obecbozanov.cz, tel. 491 528 121. Předání klíčů na obecním úřadě Božanov:
PO, ST od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
ÚT, PÁ od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
ČT od 7:00 do 10:30
Právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let mají možnost si rezervovat na určitou dobu prostor za úhradu režijních nákladů a zapůjčení náčiní.
Doklad o zaplacení obdrží nájemce při převzetí klíčů.
Poplatek při rezervaci činí 20,-Kč/1 den.
Poplatek za celoroční rodinnou permanentku činí 200,- Kč.
Do doby pronájmu se započítává úklid sportovního nářadí a náčiní včetně úklidu sportoviště nájemcem.
16. Za sportující děti a mládež do 18 let odpovídá jejich zákonný zástupce.
17. Nájemcům je vyhrazeno k užívání sociální zařízení a klubovna.

Provozní řád platí od 01.07.2012
Karel Rejchrt
starosta obce Božanov

