Provozní řád
sportovního areálu
Nehvizdy
(atletický ovál, fotbalová hřiště,
beachvolejbalové hřiště a tenisové kurty)

Vstup a využití celého areálu
pouze na vlastní n e b e z p e č í ! ! !
Areál je monitorován kamerovým systémem
Provozovatel: TJ Sokol Nehvizdy a AFK Nehvizdy

1) S
 portovní areál Nehvizdy (dále SA) je určen pro dospělé a mládež
starší než 11 let. Přednost mají školská zařízení městyse Nehvizdy
a sportovní oddíly TJ Sokol Nehvizdy a AFK Nehvizdy.
2) D
 ěti ve věku 6 -10 let mohou sportovní plochy využívat pouze
v doprovodu rodičů, nebo osoby pověřené rodiči, starší 18 let.
3) D
 ětem do 6 let věku je vstup na sportovní plochy zakázán
(výjimku mají školská zařízení v rámci výuky a sportovní oddíly).
4) Veřejnost nesmí NIKDY vstupovat do PRVNÍ běžecké dráhy a bez
vědomí využívat speciální atletická stanoviště (skok do dálky,
do výšky, výseč pro hod koulí a podobně)
5) P
 rovozní doba SA ve všední dny
(V případě nepříznivého počasí bude areál uzavřen)
8,00 – 15,00: školská zařízení a sportovní oddíly
15,00 – 19,00: sportovní oddíly, případně veřejnost (nutná
rezervace v elektronickém systému)
19,00 – 21,00: veřejnost
PŘEDNOST MAJÍ VŽDY SPORTOVNÍ AKCE A UTKÁNÍ
	
Provozní doba o víkendech a svátcích
(V případě nepříznivého počasí bude areál uzavřen)
8,00 – 17,00: sportovní oddíly, případně veřejnost (nutná
rezervace v elektronickém systému)
17,00 – 21,00: veřejnost (nutná rezervace v elektronickém
systému)
PŘEDNOST MAJÍ VŽDY SPORTOVNÍ AKCE A UTKÁNÍ
6) K
 aždý návštěvník SA je povinen seznámit se a dodržovat
ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů provozovatele
(TJ Sokol Nehvizdy, AFK Nehvizdy a správců SA).
7) S
 A je možné užívat jen ve stanovené provozní době a jen při
dodržování zde stanovených podmínek.
8) S
 A je určen výhradně pro sportovní aktivity, a to ve vhodném
sportovním oblečení a obuvi.
9) N
 a sportovní plochy je vstup povolen pouze aktivním uživatelům.
10) Z
 a jakoukoliv škodu na zdraví nebo na věcech způsobenou v SA
nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
11) V případě zranění je nezbytné neprodleně úraz nahlásit správci SA.

 ؠkouření (kromě vyhrazených prostor u klubovny a občerstvení
AFK)
 ؠkonzumace alkoholu a užívání omamných, psychotropních
látek (včetně kouření marihuany!)
 ؠmanipulace s otevřeným ohněm
 ؠpřinášet do SA střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky,
chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost
a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
 ؠvstupovat na sportovní plochy se psy a jinými zvířaty
 ؠvjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy
 ؠpoškozovat a znečišťovat zařízení a vybavení SA a zeleň,
pokud je součástí SA
 ؠkdekoliv na sportovních plochách odkládat oblečení nebo jiné
věci
 ؠdonášet, přenášet či instalovat jakékoliv předměty
(pneumatiky, trámy, kameny aj.)
 ؠpoškozovat areál graffiti.
 ؠpoužívat na sportovních plochách koloběžky, kola, kočárky,
odrážedla, elektrická autíčka a motorky, kolečkové brusle
a podobně.
13) Z
 a předpokladu respektování výše uvedených podmínek
provozního řádu, je využívání SA pro zájemce bezplatné.
V případě porušení provozního řádu hrozí sankce až 15 000 Kč.
14) V
 případě nedodržování tohoto provozního řádu budou
uživatelé z areálu vykázáni.
15) Kontrolu dodržování provozního řádu provádí zejména správce
SA.
16) B
 ěžné kontroly provádí městská policie, Policie ČR
a provozovatel SA (nebo jím pověřená osoba).
17) P
 rovozovatelem SA je: TJ SOKOL Nehvizdy (atletický ovál,
beachvolejbalové hřiště a tenisové kurty) a AFK Nehvizdy
(fotbalová hřiště).
18) V případě zjištění závady v SA jsou uživatelé povinni tuto
skutečnost neprodleně ohlásit správci sportovního areálu

12) V celém prostoru SA je PŘÍSNĚ zakázáno:
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158		
Hasiči: 150
Obecní policie: 602 520 722

Správci areálu:
Jan Jenčík: 606 758 943
Tomáš Vojtek: 725 885 650

Rezervační systém je k dispozici ZDE: https://sokolnehvizdy.isportsystem.cz/

