NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ SMÍŠKOVA
Využívání hřiště
1) Majitel a zároveň provozovatel sportovního hřiště: MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 66619 Tišnov.
2) Víceúčelové hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových skupin,
zejména k míčovým hrám - minikopaná, basketbal, volejbal, nohejbal, házená, vybíjená, a pro atletické disciplíny.
Od 1. prosince do 15. března slouží centrální plocha hřiště jako kluziště pro veřejné bruslení. Běžeckou
dráhu nelze v tomto období plnohodnotně užívat.
3) Uživatel dbá po celou dobu bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění
provozovatele nebo osob zplnomocněných provozovatelem a ustanovení tohoto řádu.

Provoz hřiště
1) Denní provoz víceúčelového sportovního hřiště: pondělí – neděle 6:30 – 21:00 h.
Provoz centrální plochy víceúčelového hřiště je v období od 16. března do 15. listopadu, pokud neurčí
provozovatel jinak. Užívání hřiště je v tomto období bezplatné.
2) Provoz kluziště se řídí Návštěvním řádem kluziště (příloha č. 1) a vlastní Provozní dobou kluziště (příloha č. 2).
Kluziště je zpoplatněné. Ceny veřejného bruslení jsou dostupné v Ceníku kluziště (Příloha č. 3). Přílohy jsou
nedílnou součástí tohoto návštěvního řádu.
3) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je provozovatel oprávněn částečně omezit,
anebo zcela zrušit provoz.

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování sportovního hřiště a jeho zařízení.
V této souvislosti zde platí zákaz:
vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu a přelézání oplocení hřiště,
vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, tretry, kopačky s kovovými hroty nebo ve znečištěné
obuvi (blátem, štěrkem), obuv s ostrými hroty (tretry, kopačky) lze použít pouze na běžecké dráze či v atletických
sektorech sportovního hřiště,
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
- lezení na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, oplocení, stožáry, objekty...) a manipulovat s nimi,
- jízdy na kole a na kolečkových bruslích, vstupu se zvířaty, manipulace s ostrými předměty,
- vstupu dětem do 6 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 -ti let,
- konzumace alkoholických nápojů stejně jako nápojů ve skleněných obalech,
- vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, užívání omamných látek,
- kouření v celém areálu, rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,
- užívání herního a sportovního zařízení a nářadí při zjištěném poškození,
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
- přinášet do areálu střelné a jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví
a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
- žáci základní školy vstupují před zahájením vyučování na hřiště pouze v doprovodu vyučujícího,
- žákům základní školy, kteří nemají tělesnou výchovu, a ostatním uživatelům hřiště, je v době vyučování tělesné
výchovy vstup na hřiště zakázán, současně je zakázáno výuku tělesné výchovy jakkoliv rušit.
3) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat
nejbližší okolí.
4) Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat podmínky bezpečného provozování, nesmí ohrožovat jejich bezpečnost
ani bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
5) Uživatel je povinen dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení hřiště (v případě poškození, nebo zničení bude
provozovatel vymáhat náhradu škody), nahlásit vzniklou škodu nebo závadu neprodleně provozovateli.
6) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu víceúčelového sportovního hřiště.
7) Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
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Tento řád nabývá účinnosti dnem: 16.11.2020. Schváleno Radou města dne 11.11.2020, usnesením č. RM/39/27/2020.

Nabytím účinnosti tohoto Návštěvního řádu se ruší řád ze dne 27.11.2019, schválený Radou města dne 27.11.2019,
usnesením č. RM/50/30/2019

