PROVOZNÍ ŘÁD
víceúčelového sportovního areálu

BLANICE
Provozovatel:
Provozní doba:

Městské kulturní středisko Vodňany, Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany,
telefon: 775 123 509, e-mail: info@sportarealblanice.cz
denně 8.00 – 21.00 hodin (mimo provozní dobu jsou hřiště pro veřejnost uzavřena)

Účel sportovního areálu
1. Travnatý povrch je určen pro hru kopané a pro ostatní míčové a jiné hry hrané na travnatých plochách;
případně jako plocha pro požární sport a jiné podobné sporty.
2. Volejbalové hřiště je určeno pro hru volejbal a další míčové hry hrané přes síť.
3. Nohejbalové hřiště je určeno pro hru nohejbal a další míčové hry hrané přes síť.
4. Tenisové hřiště je určeno pro hru tenis.
5. Asfaltové hřiště je určeno pro hru metaná a další hry vhodné ke hře na prostoru omezeném jeho velikostí.
6. Hřiště na plážový volejbal je určeno pro hru plážový volejbal.
7. Skatepark je určen pro jízdu na kole, prknu nebo kolečkových bruslích.
8. Všechna sportoviště je pro hru potřeba rezervovat, a to elektronicky nebo v restauraci v areálu.
9. Součástí areálu je provozní objekt, ve kterém jsou umístěny šatny sportovních klubů a sociální zázemí.
10. Sportovní areál je volně přístupný veřejnosti. Na základě dohody s provozovatelem může být v určitých
hodinách vyčleněn pro školské, sportovní, kulturní a společenské zařízení a organizace; lze dojednat se
správcem areálu.
11. Na základě dohody s provozovatelem může být sportovní areál použit i k jiným účelům, než je uvedeno; např.
k pořádání sportovních nebo hudebních produkcí, tanečních zábav, diskoték anebo pro shromáždění občanů.

Pravidla pro užívání sportovního areálu
1. Sportoviště lze užívat bez omezení věku; za děti odpovídají rodiče.
2. Herní prvky, sportovní zařízení a celá sportoviště lze užívat jen způsobem a k účelu, ke kterému jsou určeny.
3. Pokud je na herních nebo sportovních zařízeních závada nebo jsou poškozeny konstrukce sportovních nebo
herních zařízení (např. překážky, konstrukce sítí apod.) nebo nejsou dostatečně ukotveny v terénu, je
zakázáno je ke hře užívat a zdržovat se v jejich pádovém prostoru.
4. Hřiště a sportoviště nepoužívejte, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, stejně tak pokud je namrzlé
nebo kluzké jeho zařízení.
5. Každý uživatel areálu je povinen v areálu udržovat pořádek. Odhazování odpadků mimo nádoby na odpady a
jiné znečišťování areálu je zakázáno.
6. Poškozovat nebo demontovat zařízení areálu včetně jeho kotvení v terénu nebo k jiným předmětům je
zakázáno. Je zakázáno lézt na oplocení areálu nebo je přelézat.
7. V celém areálu platí zákaz volného pobíhání zvířat. Do areálu je povolen vstup se psy a jinými zvířaty jen za
předpokladu, že jsou upoutáni na vodítku. V případě znečištění areálu zvířetem je jeho průvodce povinen
znečištění neprodleně odstranit.
8. V areálu je zakázáno nosit zbraně a výbušniny. Zábavnou pyrotechniku lze v areálu užívat jen se souhlasem
provozovatele areálu.
9. Do areálu není povolen vstup osobám silně ovlivněných alkoholem nebo jinými omamnými látkami.
10. Každý uživatel nebo návštěvník areálu je povinen chovat se k ostatním návštěvníkům a uživatelům
ohleduplně, nevzbuzovat veřejné pohoršení a nerušit ostatní. Právo užívat sportoviště má ten, kdo řádně
uhradil provedenou rezervaci sportoviště. Toto právo zaniká nenastoupením na sportoviště v určený začátek
pronájmu sportoviště.

11. V areálu je povoleno parkování vozidel na určených místech. Je ZÁKAZ parkovat mimo vyznačené plochy a
na zeleni v areálu.
12. Každý uživatel sportovního areálu je povinen uposlechnout příkazu osob pověřených dozorem nad
dodržováním tohoto provozního řádu.

Důležitá telefonní čísla a tísňové linky:
112 – Integrovaný záchranný systém
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba

158 – Policie ČR
724 018 659 – Městská policie Vodňany
777 123 509 – správa areálu (Petr Novák)

Upozornění:
Každý nese odpovědnost za škody, které způsobil, byť i z nedbalosti, na zařízení areálu, popř. za škody, které
způsobil při jeho užívání na jiných věcech nebo na zdraví jiných lidí (za děti odpovídají rodiče). Provozovatel areálu
nenese odpovědnost za škody na odložených věcech ani odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní
činnosti nebo při hře.
Uživatel areálu, který poruší provozní řád, může být z hřiště vykázán. Dozor na dodržování tohoto provozního
řádu provádí osoby pověřené provozovatelem areálu a pracovníci orgánů podle zvláštních předpisů (Policie ČR,
městská policie).

