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PROVOZNÍ ŘÁD
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ A ATLETICKÉHO STADIONU
1. Tento provozní řád stanoví dobu, základní podmínky provozu, údržby, spravování, povinnosti při užívání a nedodržování
ustanovení provozního řádu „Fotbalové hřiště a atletického stadionu“ (dále jen „hřiště“). Provozovatelem tohoto hřiště je
SPOS Milevsko.
2. Vstup na sportoviště je povoleno organizacím s řádně uzavřenou smlouvou nebo ostatním subjektům na základě provedené
závazné objednávky u kontaktní osoby provozovatele. Vstup je povolen pouze v přítomnosti odpovědného vedoucího
staršího 18 let. Rozvrh využití sportoviště je u správce areálu nebo na webu www.spos-milevsko.cz.
3. Klíče od sportoviště a šaten jsou k dispozici u správce areálu.
4. Pronajímatel nezodpovídá za věci v šatnách a odložené kdekoli v areálu a jejich případné ztráty (neodkládejte zejména
cenné věci).
5. O způsobilosti sportoviště, zejména v závislosti na klimatických podmínkách, ne však výlučně, rozhoduje správce
sportoviště. V případě nezpůsobilosti sportoviště bude tréninková nebo zápasová jednotka zrušena, přeložena nebo
přesunuta na jiné sportoviště v závislosti na možnostech a obsazenosti areálu.
6. Sportoviště není veřejně přístupné. Na sportoviště je zakázáno vstupovat v době sečení, hnojení, lajnování a závlahy.
7. Při využívání atletického oválu se sektory je nutné používat vhodnou sportovní obuv, tenisky nebo tretry s hroty max 6 mm
(nikoli kopačky). Dále je nutné se co nejvíc šetrně chovat k vedlejšímu hřišti s živou trávou a pokud to není nezbytně
nutné, tak na hřiště nevstupovat. Při hodu diskem nebo oštěpem do trávníku se ve vyznačeném sektoru a jeho blízkosti
nesmí pohybovat žádní lidé, vyjma rozhodčího nebo odpovědné osoby.
8. Při využívání fotbalového hřiště s živou trávou je nutné používat vhodnou sportovní obuv, tenisky, kopačky s lisovými
kolíky, turfy, kopačky s kolíky výjimečně. Platí zde zákaz používat kopačky s hroty nebo tretry. Pokud to není nezbytně
nutné, nevstupují sportovci z živého trávníku do atletického oválu a sektorů.
9. Po ukončení tréninku, zápasu, soutěže nebo výuky TV nájemce uvede dráhu, sektory, náčiní, branky do původního stavu
(zakrýt doskočiště, uklidit překážky na původní místo, zamést písek okolo doskočiště, branky přesunout z hrací plochy na
původní místo, uklidit další pomůcky a překážky, odnést odpadky apod.).
10. V celém prostoru sportoviště je zakázáno:
• vstupovat v nevhodné nebo znečištěné obuvi
• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
• manipulovat s ostrými předměty
• vstupovat na hřiště mimo rezervovanou dobu
• vstupovat na hřiště se zvířaty
• jezdit na kole, kolečkových bruslích nebo se pohybovat pomocí jiných dopravních prostředků
• kouřit, rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm
• plivat, odhazovat žvýkačky nebo jiným způsobem znečišťovat sportoviště
• konzumovat alkohol a užívat omamné látky
• přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a
jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
11. Pokud nájemce zjistí jakékoli závady či nedostatky v areálu oznámí tyto neprodleně správci areálu.
12. Je-li zjištěno neoprávněné vniknutí na hřiště v době mimo pronájmu, budou účastníci vykázáni správcem hřiště nebo bude
vyžádána pomoc Městské policie Milevsko nebo Policie České republiky.
13. Pronajímatel si vyhrazuje právo utkání zrušit či přeložit na jiný termín v případě změny klimatických podmínek, bez
jakékoli finanční náhrady vůči nájemci.
14. Provozní doba hřiště je od 8.00 do 22.00 hodin, pokud není domluveno jinak. Provoz hřiště je celoroční.
15. S provozním řádem hřiště je povinen se seznámit každý uživatel hřiště a je povinen jej respektovat a dbát zásadám slušného
chování. Provozní řád je umístěn u vstupu na hřiště a na webu www.spos-milevsko.cz.

V Milevsku dne 15.9.2020

za SPOS Milevsko Pavel Stejskal

