PROVOZNÍ ŘÁD
MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V
KUŘIMSKÉ NOVÉ VSI
1. Na multifunkčním hřišti jsou vítáni všichni sportovci, kteří dodržují pravidla
slušného chování, jednání a pravidel hřiště.
2. Ve všech prostorách multifunkčního hřiště udržují všichni návštěvníci čistotu
a pořádek. V celém areálu je vyhlášen přísný zákaz kouření.
3. Provozovatel neručí za majetek hráčů volně odložených na multifunkčním
hřišti a jiných místech areálu. Doporučujeme všem, aby doklady, peníze, mobily
a jiné cennosti neponechávali bez dohledu a věnovali jim patřičnou pozornost.
4. Návštěvník vstupuje a pohybuje se po areálu na vlastní nebezpečí a při svém
jednání je povinen dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
5. Povinností všech návštěvníku areálu je seznámit se s ustanovením Provozního
řádu.
6. Za dodržování provozního řádu, odpovídá obce Kuřimská Nová Ves
zastoupena Ing. Davidem Lacinou.

HRACÍ ŘÁD
I. Multifunkční hřiště je v sezóně a to od 1.5.2020 do 30.9.2020 otevřeno denně:
Po – Pá : 14:00 hod. - 19:00 hod.
So – Ne : 12:00 hod. - 19:00 hod
Hra mimo provozní dobu je možná pouze po předchozí dohodě hráče se
správcem nebo v případě konání mimořádných akcí projednaných s OÚ.
V době konání obecních, hasičských společenských akcí na obecním
pozemku, případně zapůjčení obecního pozemku soukromé osobě se hřiště
po dobu těchto akcí nezpřístupňuje.
II. Rezervace multifunkčního hřiště je možná prostřednictví správce podle
následujících zásad:
1. Každý zájemce o hru si rezervuje požadovaný čas a to prostřednictvím
telefonické domluvy. Na telefonní spojení pro rezervaci kurtu je: 736 186
165 (paní Blanka Jarošová). Klíče budou předány u čísla popisného 52.
Klíče po skončení hry budou předány osobně na hřišti.
2. Je možné si rezervovat hrací čas nejpozději 2 hodiny dopředu. Pokud tak
nebude učiněno, tak hráč nemá nárok na pronájem hřiště.
3. Délka hrací jednotky je 60 minut. Hráči jsou povinni nastoupit na víceúčelové
hřiště nejpozději 10 minut od začátku rezervované hrací jednotky. V opačném
případě mohou kurt využít další zájemci.
4. Na hřišti je nutno dodržovat čistotu a pořádek. Odpadky je nutno vyhazovat
do nádob, které jsou umístěné mimo hrací plochu. Neuklizení odpadků se trestá
pokutou ve výši 100 Kč. Pokud nebude zaplacena, nebude tomuto hráči
umožněno další hraní.

URČENÍ POVRCHU
1. Povrch je určen ke sportování, běhání, cvičení a volnému pohybu osob.
Výhradně pro tenis, volejbal, nohejbal a fotbal. Zcela se zakazuje pohyb
cyklistů na pryžovém povrchu. Rovněž jízda na kolečkových bruslích, in line bruslích a skateboardech, není vhodná a zakazuje se.
Zcela zakázáno je na povrchu používat běžecké tretry s kolíky, tento
povrch není určen pro závodní běhání a pohybem v tretrách s kolíky může
dojít k poškození povrchu.
Tento povrch nesmí přijít do dlouhodobého kontaktu s oleji, nesmí v
žádném případě přijít do kontaktu s rozpouštědly. Dbejte na to, aby i malé
závady a poškození byly co nejdříve ohlášeny.
Na povrchu je zcela zakázáno rozdělávání otevřeného ohně.
Vhodná obuv se doporučuje lehká sportovní obuv (tenisky), zakazuje se
použití kopaček. Tento povrch není vhodný pro společenskou dámskou
obuv (lodičky), protože při chůzi může dojít k mechanickému poškození
povrchu.

