Provozní řád multifunkčního sportovního areálu
Čížová
Provozní řád je vydáván pro tartanové multifunkční hřiště a asfaltové multifunkční hřiště
Vlastnictví a správa hřišť
Vlastník:
Obec Čížová
Provozovatel: Obec Čížová
Správce:
Obec Čížová prostřednictvím svých zaměstnanců
Obecné podmínky pro užívání celého areálu
1.
2.
3.
4.

Provozní doba – denně 7-22 dle světelných podmínek
Obě hřiště jsou určena pro sportovní vyžití veřejnosti
Uživatel hřiště se musí seznámit s provozním řádem
Hřiště jsou určena pro míčové hry (tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal, košíková,
pozemní hokej, házená apod.) a badminton
5. Všichni uživatelé provozují veškerou činnost na hřištích na vlastní nebezpečí
6. Uživatelé se musí chovat na hřištích tak, aby nedošlo k poškození hřišť
7. Pokud dojde k poškození, je ten, kdo ho způsobil nebo ten, kdo ho zjistil, povinen
neprodleně informovat správce na níže uvedených telefonech
8. Ten, kdo způsobí škodu na hřišti nebo zařízení, je povinen škodu uhradit
9. Správce může vykázat uživatele hřiště, pokud tento nedbá jeho pokynů a to bez nároku
na vrácení vstupného
10. Za děti do 18 let zodpovídá zákonný zástupce
Zakázané činnosti v celém areálu
Zakazuje se:
1. Vstupovat osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
2. Kouřit a manipulovat s ohněm
3. Vstupovat se zvířaty

Podmínky užívání asfaltového hřiště
1. Hřiště je volně přístupné zdarma
2. Hřiště je užíváno bez předchozího zamlouvání

Podmínky užívání tartanového hřiště
Rezervační systém, platba a předání klíčů
1. Každý uživatel si musí dopředu hřiště rezervovat na www.cizova.cz ve složce
rezervace multifunkčního tartanového hřiště
2. Hřiště se rezervuje vždy na 1 hodinu, jeden uživatel si může rezervovat denně hřiště
maximálně na 2 hodiny
3. Cena za užívání hřiště – 50 Kč/hodinu – platba předem

4.
5.
6.
7.

Záloha na klíč – 100,- Kč
ZŠ a MŠ Čížová má užívání hřiště zdarma
Organizované akce delší jak 2 hodiny – nutná individuální dohoda na OÚ
Způsob platby – na obecním úřadě v Čížové v otevírací době
PO
7 - 15,30
ÚT
7 - 15,30
ST
7 - 17
ČT
7 - 15,30
PÁ
7 – 13,30

- mimo otevírací dobu OÚ v restauraci u Štálichů
8. Každý uživatel musí při opouštění hřiště zamknout vstup a vrátit klíče na místo, kde si
ho vyzvedl
Zákaz činností na tartanovém hřišti
Zakazuje se:
1. Všechny zakázané činnosti uvedené v obecných podmínkách
2. Jezdit na kole, kolečkových bruslích nebo skateboardu
3. Vstupovat na hřiště v obuvi, která by mohla poškodit povrch (kopačky, tretry apod)

Kontakty:
Správce:

 OÚ Čížová - 382 279 233
 Václav Lopata- 721 640 530
 Ing. Tomáš Korejs, starosta - 602 413 827

Výdej klíčů:
 OÚ Čížová - 382 279 233
 Restaurace u Štálichů – 382 279 217
Přejeme příjemné sportovní zážitky

