Obec Hostěnice

PROVOZNÍ ŘÁD sportovního areálu Pastviska
1) Provozovatel hřiště: Obec Hostěnice, Hostěnice 57
- rezervace hřiště: Jan Mikulášek ml., tel: 721 167 072
- odpovědná osoba za organizaci provozu: Jan Mikulášek ml.,
zastupitel obce, tel.: 721 167 072
- kontaktní osoba pro nahlášení poruch či poškození zařízení
areálu: Pavol Tirpák, tel: 604 685 736
2) Sportovní areál poskytuje:
a. Víceúčelové hřiště
b. Hřiště na malou kopanou, nohejbal (prosívka)
c. Antukové hřiště na tenis
d. Zázemí (WC, šatny, sklad)
3) Provozní doba: celoročně 7:00 – 22:00h
a. Výjimku z provozní doby a výše poplatku může udělit
starostka obce, zejména z důvodu akcí pořádaných místními
spolky a sdruženími
4) Povinnosti uživatelů hřiště:
a. Chovat se ohleduplně k zařízení hřiště, na hřiště
vstupovat ve sportovní obuvi, nevjíždět na hřiště na
kolech, odrážedlech, apod., odpadky odhazovat do
nádob k tomu určených, opustit hřiště uklizené, předat
zapůjčené potřeby v bezvadném stavu
b. V zimním období nepoužívat ledovou plochu v době
oblevy, před opuštěním hřiště po sobě uklidit ledovou
plochu – shrnout naškrabaný sníh
c. Antukové hřiště je potřeba po použití řádně upravit dle
pokynů umístěných na antukovém hřišti případně dle
pokynů obsluhy a předat obsluze
d. Nahlásit provozovateli hřiště zjištěná poškození a závady
e. Uhradit poplatek za použití hřiště (viz. platný ceník
poplatků za použití hřiště)
f. Každý z uživatelů využívá hřiště na vlastní zodpovědnost
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g. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném
chování nebo při ničení a poškozování sportovního
zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé
odpovědnosti za způsobené škody. Po uživatelích pak
bude požadována plná náhrada způsobených škod.
5) Organizace provozu hřiště:
a. Hřiště lze závazně rezervovat na určité hodiny nejpozději
v pátek do 12h:
- Telefonicky na čísle: 721 167 072
b. Potvrzené rezervace jsou přístupné na https://hostenice.cz
c. Víceúčelové hřiště a hřiště na malou kopanou (prosívka)
nelze rezervovat ve dnech pracovního klidu, pracovního
volna a školních prázdnin v době od 14:00 do16:00h. Výjimku
může nejméně týden předem udělit starostka obce.

CENÍK POPLATKŮ ZA POUŽITÍ HŘIŠTĚ
1) Děti do 18 let a občané, kteří mají zaplacen poplatek za užívání
sportovních a kulturních zařízení v obci Hostěnice - zdarma.
2) Ostatní 150,- Kč vč. DPH/hod za jednotlivé hřiště.
V případě využití hřiště např. dvěma osobami, z nichž jedna nemá zaplacen
poplatek za využívání sportovních a kulturních zařízení v obci Hostěnice, činí
poplatek 75,- Kč vč. DPH/hod/ za osobu.

3) Poplatek lze uhradit:
- obsluze při předání hřiště
4) Při nedodržení výše uvedených pravidel činí poplatek za využití
hřiště 500,- Kč. Tento je oprávněn vybrat zástupce provozovatele
hřiště.

V Hostěnicích, 7.1.2019

Mgr. Eva Karásková
starostka obce Hostěnice
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