PROVOZNÍ ŘÁD
HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM V PARKU
Tento provozní řád stanoví dobu, základní podmínky provozu, údržby, spravování,
povinnosti při užívání a nedodržování ustanovení provozního řádu „Hřiště s umělým
trávníkem v parku“ (dále jen „hřiště“). Provozovatelem tohoto hřiště je Město Benátky nad
Jizerou.
2. Plochu lze objednat pouze na základě závazné objednávky u kontaktní osoby.
1.

3. Na plochu smí vstoupit v rámci pronájmu max. 35 osob (max. 2 mužstva).
4. V případě, že si klub závazně objedná a nevyužije daného pronájmu, zaplatí finanční částku
jako by se zúčastnil.
5. Na plochu se smí vstoupit pouze v kopačkách s lisovanou podrážkou, v kopačkách s
gumovou podrážkou (turfy), v gumotextilních kopačkách a v běžecké obuvi (botasky,
tenisky). Zákaz vstupu v kopačkách s kolíkovými a ocelovými špunty, a také v kopačkách se
„šroubky“.
6. Klíče od sportovního areálu a šaten budou k dispozici u služby pronajímatele v prostorách
budovy SK Kopaná Karbo Benátky nad Jizerou.
7. Pronajímatel nezodpovídá za věci v šatnách a jejich případné ztráty (nenechávat v nich
zejména cenné věci).
8.

V celém prostoru hřiště je zakázáno:
vstupovat na hřiště v nevhodné nebo znečištěné obuvi
odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
manipulovat s ostrými předměty
vstupovat na hřiště mimo otevírací 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 hřiště
• 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
•
•
•
•
•
•

9. Sportovní vybavení (míče), rozhodčí a občerstvení si zajišťuje nájemce sám a na své
náklady.
10. Pronájem je splatný předem u správce hřiště.
11. Pronajímatel si vyhrazuje právo utkání zrušit či přeložit na jiný termín v případě změny
klimatických podmínek, bez jakékoli finanční náhrady vůči nájemci.
12. Provozní doba hřiště je od 8.00 do 20.00 hodin.

PROVOZNÍ ŘÁD
HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM V PARKU
Ceník provozu hřiště s umělým trávníkem III. generace.
cena

Rozměr umělé trávy – 98 x 60 m (hrací plocha 90 x 54 m)
Utkání (pronájem hrací plochy a šatny)

3.000,- Kč

Trénink (pronájem hrací plochy a šatny) – 1hodina

2.000,- Kč

13. V případě zjištění jakékoliv závady na hřišti je uživatel povinen tuto skutečnost neodkladně
oznámit správci hřiště. Dojede-li k majetkové škodě v prostoru hřiště, kterou způsobí
některý z uživatelů, je povinen tuto škodu uhradit správci hřiště.

14. Každý uživatel je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto provozního řádu. Pokud
uživatel nedodrží některé ustanovení tohoto řádu je správce oprávněn takového uživatele ze
hřiště vykázat. V případě způsobení škody na majetku na hřišti se postupuje dle ustanovení
bodu 13).
Provozovatel:

Důležitá telefonní čísla:

Město Benátky nad Jizerou

Záchranná služba: 155

Správa sportovních zařízení p.o., Mělnická 35

Policie ČR: 158, Hasiči: 150

Ján Slivka, ředitel, tel: 326 316 500

Technické služby: 326 362 417

Kontaktní osoba: Miroslav BOHDAN, telefon: 602 228 692
Rozpis volných termínů najdete na stránkách www.kopanabenatky.cz
Tento provozní řád schválila Rada města Benátky n. Jiz. svým usnesením č. 449/17R/2010 ze
dne 10.12.2010, který nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení.
V Benátkách nad Jizerou dne 6.1.2011

__________________________________
Jaroslav Král, starosta města

____________________________________
RNDr. Pavel Štifter, místostarosta města

