PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU „OLŠINKY“
Vlastníkem a správcem sportovního areálu „OLŠINKY“ je Město Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21
Kravaře (dále jen „vlastník a provozovatel“).
Tento provozní a návštěvní řád:
-

slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků. Určuje zásady jejich chování,
práva a povinnosti. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celý areál spravuje správce určený Městem Kravaře. Ten zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně, hrací plochy,
zapůjčuje sportovní vybavení, vydává klíče od jednotlivých objektů sportoviště, uzavírá krátkodobé nájemní
smlouvy a odečítá spotřebu energií. Správce: p. Herbert Pluške tel.:704 166 616.
Ve sportovním areálu je (mimo schválené společenské akce) přísně zakázáno kouření, požívání alkoholických
nápojů a jiných omamných látek.
Návštěvníkům sportovního areálu je zakázáno ničit zařízení a vybavení areálu, zakládat oheň, zapalovat nebo
odstřelovat ohňostroje a světlice, odhazovat odpadky mimo určené nádoby, znečisťovat prostor areálu a
provozovat jiné aktivity, než pro které jsou hřiště určena.
Každý uživatel:
- provozuje sportovní aktivity ve sportovním areálu na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese
odpovědnost za škody na zdraví
- nese odpovědnost za škody způsobené, byť neúmyslně nebo z nedbalosti, na zařízeních sportovního
hřiště či zapůjčeného vybavení v plné výši.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Provozní doba veřejně přístupných částí sportovního areálu pro veřejnost je:
Květen – září
Říjen – duben

Po – Ne
Po – Ne

9:00 – 21:00 hodin
9:00 – 17:00 hodin

Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, sportovních a
společenských zařízení a organizací popř. skupiny občanů, či vzhledem k povětrnostním podmínkám nebo
ročnímu období.
Vstup do sportovního areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu
je zakázáno.
Při užívání veřejně přístupných částí areálu není k dispozici sociální zařízení, využít lze pouze umyvadlo s pitnou
vodou.

ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU „OLŠINKY“:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Fotbalové hřiště
Dětské hřiště
Tenisové kurty
Fitness – centrum
Volejbalové (nohejbalové hřiště)
Buňkoviště

volně přístupné veřejnosti
volně přístupné veřejnosti
zpoplatněno
volně přístupné veřejnosti
v současnosti mimo provoz
zpoplatněno, nutno uzavřít smlouvu

ZÁSADY PRO PRONÁJEM ČI VYPŮJČKU JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPORTOVNÍHO
AREÁLU „OLŠINKY“:
určují postup vlastníka při pronájmu či výpůjčce části areálu a pronájmu objektů buňkoviště, jak pro fyzické tak i
právnické osoby.
 V případě pronájmu zpoplatněných částí sportovního areálu je třeba objednat termín a uhradit zálohu. V tomto
případě nájemce obdrží ve stanovenou dobu od správce klíče od sociálního zařízení, jehož užívání je již
započteno v ceně nájmu.
 V případě pronájmu objektů buňkoviště je třeba uzavřít s vlastníkem nájemní smlouvu. V tomto případě
nájemce obdrží ve stanovenou dobu od správce klíče od sociálního zařízení, jehož užívání je již započteno
v ceně nájmu.
 Příspěvkové organizace města musí k pronájmu objektů buňkoviště uzavřít smlouvu o výpůjčce.

