Návštěvní řád
Veřejné antukové sportovní hřiště u obecního úřadu
Majitel Obec Rudník, Rudník 51, 543 72, IČ 00278246
Provozovatel Obec Rudník, Rudník 51, 543 72, IČ 00278246
Obecná ustanovení Návštěvní řád vydává obec Rudník jako vlastník sportovního zařízení, které
určuje základní závazná pravidla pro vstup návštěvníků a uživatelů na antukové sportovní hřiště (dále
jen „hřiště“) a pravidla chování návštěvníků a uživatelů hřiště a osob bezprostředně vykonávajících
pořadatelskou službu v areálu hřiště při konání veřejné sportovní akce. Hřiště slouží především ke
sportovnímu vyžití sportovních oddílů, školy, občanů obce a veřejnosti. Účelem návštěvního řádu je
zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví návštěvníků a uživatelů hřiště a majetku vlastníka
hřiště.
Provozní doba hřiště Letní hrací sezóna je každoročně zahájena a ukončena po dohodě se správcem
antukového sportovního hřiště (dále jen „Správce“) a Provozovatelem. Hrací doba na hřišti je
stanovená PO – NE od 09:00 do 20:00 hod. Provozovatelem si vyhrazuje právo změny v provozu
hřiště.
Vstup na hřiště Uživatelé a návštěvníci vstupem na hřiště vyjadřují svůj souhlas s obsahem tohoto
návštěvního řádu a budou se řídit pokyny správce.
Vstup na hřiště je povolen pouze po domluvě se Správcem nebo jim určenou osobou. Vstup na hřiště
je povolen v přiměřeném sportovním oblečení a v obuvi nepoškozující jeho povrch, např. obuv na
tenis. Rezervaci hřiště je možno provést na mobilním čísle 731 735 522.

Práva a povinnosti návštěvníků:
1.

Převlékání a odkládání částí oděvů je povoleno pouze mimo vyznačenou hrací plochu, tj. lavičky
a stoly.
2. Každý návštěvník je povinen dodržovat zachovávat čistotu na hřišti, v blízkém okolí hřiště a při
svém jednání dbát na bezpečnost vlastní i ostatních.
3. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí na hřišti. Dětem mladším 15 let je vstup do
tenisového areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
4. Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v
případě vzniku úrazu bere za něj plnou odpovědnost.
5. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob na hřišti, či blízkém okolí hřiště.
Předměty nalezené v prostorách hřiště je nálezce povinen odevzdat Správci, který zajistí předání
majitelům.
6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště.
7. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště,
tak na majetku ostatních osob.
8. Před zahájením hry jsou hráči povinni dle potřeby hřiště nakropit, po hře urovnat hrably a zamést.
Hráči, kteří ukončí hru a nejsou bezprostředně střídáni, lehce nakropí hřiště, pokud je jeho povrch
přeschlý. Řídí se pokyny Správce.
9. K odkládání kol se smí používat pouze stojan na kolo.
10. Přání a stížnosti, týkající se provozu hřiště nebo Správce, mohou návštěvníci uplatnit písemnou
formou na email obec@rudnik.cz nebo na telefonu 606 133 082.

V areálu je zejména zakázáno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost jednotlivců a pořádek na hřišti.
Nevstupovat na hřiště – hrací plochu v době průběhu hry.
Zákaz přemisťování stolů a laviček na hrací plochu.
Jakýmkoliv způsobem, např. tlučení tenisových raket o zem a o oplocení ničit majetek
Provozovatele.
Rušit klid ostatních návštěvníků hlasitým mluvením, používáním sprostých slov, povykováním,
křikem, v době zápasu nevhodným povzbuzováním, pohazováním tenisových raket a jiným
nevhodným chováním.
Znečišťovat prostory hřišť a blízkého okolí.
Psi nebo jiná zvířata mají na hřiště vstup zakázán.
Jezdit po hřišti na kole nebo na jiném dopravním či sportovním prostředku a opírat ho o oplocení
sportoviště.

Vyloučení návštěvníka z areálu:
1.

Z hřiště bude bez nároku na vrácení poplatku vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude
dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů Správce, zaměstnanců
obecního úřadu nebo pořadatelů turnaje. Neopustí-li návštěvník v takových případech hřiště na
vyzvání, může Správce, zaměstnance obecního úřadu nebo pořadatel turnaje požádat o zakročení
Policii ČR.

Osobou odpovědnou za dodržování tohoto návštěvního řádu je Správce hřiště.

HASIČI - 150 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155 | POLICIE ČR - 158
PROVOZOVATEL: 606 133 082 | SPRÁVCE: 731 735 522

Závěrečná ustanovení
Tento návštěvní řád byl schválen na 15. jednání RO Rudník - usnesením číslo 2a/15/2019 dne
3.6.2019 a nabývá účinnost od 4.6.2019.

V Rudníku dne 4.6.2019
Ing. Aleš Maloch starosta obce Rudník

