Provozní řád školního hřiště
Základní škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace
Sad 5. května 130, 471 54 Cvikov, telefon: 487 751 350

1. Provozní doba

Pondělí – pátek
Sobota, neděle,
svátky

škola

8.00 – 15.00

veřejnost

15.00 – 20.00

veřejnost

10.00 –20.00

Provozovatel si vyhrazuje možnost úpravy provozní doby s ohledem na počasí
Objednávky pronájmu přijímá přímo v areálu
správce školního hřiště pan Radek Marciník, telefon: 723 270 189

2. Stanovení cen za pronájem sportovišť
Děti do 18-ti let včetně zdarma!
Atletická dráha a skok daleký pro všechny věkové kategorie zdarma! Výškařský
sektor pouze pod dozorem trenéra.
Ostatní:
hřiště na volejbal, nohejbal, tenis ………………………………...100,-/hod
hřiště na plážový volejbal………………………………………….100,-/hod
hřiště malou kopanou………….…………………………………. 160,-/hod
hřiště na basketbal………………………. obě 160,-/hod, jedno 100,-/hod
celý sportovní areál………………………………………………...300,-/hod
V ceně je zapůjčení sportovního vybavení ( sítě, míče…).

3. Všeobecné pokyny pro uživatele hřiště
Vážení návštěvníci,
toto veřejné sportovní hřiště bylo vybudováno nemalými prostředky města a státu
a je Vám dáváno k využití Vašeho volného času. Pro zpříjemnění Vašeho pobytu,
Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto provozního řádu.
a) každý uživatel hřiště vstupuje na vlastní nebezpečí, majitel sportoviště nenese
odpovědnost za jakýkoli úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu,
b) vstup na sportovní plochy je dovolen pouze ve vhodné čisté sportovní obuvi a
sportovním oblečení, na plážový volejbal bez obutí,
c) na školní hřiště není dovoleno brát si skleněné lahve, sklenice apod. (nebezpečí
úrazu při plážovém volejbalu i dalších činnostech)

d) je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a omamné látky,
e) není povoleno jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech a
koloběžkách,
f) je zakázáno vstupovat se zvířaty
g) na hřišti je zakázáno stanovat a rozdělávat otevřené ohně,
h) pevně zabudované sportovní zařízení nelze nahrazovat jinými,
i) všichni uživatelé jsou povinni udržovat pořádek a sportoviště po sobě upravit do
původního stavu,
j) všichni jsou povinni uposlechnout pokynů správce, ten je v případě
porušování ustanovení provozního řádu oprávněn dotyčnou osobu vykázat z prostor
sportoviště.
Porušení tohoto provozního řádu a způsobení škody na zařízení či vybavení se
postihuje podle obecných předpisů, v souladu s § 420 Občanského zákoníku.

Ve Cvikově dne 1. 1. 2017

Mgr. Ivo Čeřovský
ředitel školy

Provozní řád byl projednán a schválen jednáním Rady města Cvikov dne 4. 9. 2007.

Důležitá telefonní čísla
Hasiči

Záchranná
služba

Policie

Městská
policie

Tísňové volání

150

155

158

156

112

