Provozní řád víceúčelového Hřiště Za Valem
1) Víceúčelové sportovní Hřiště Za Valem (dále VSH) tvoří Fit Park, dětské hřiště,
univerzální hřiště (v zimě kluziště), tréninková tenisová zeď, skate park (řídí se dalšími
specifickými pravidly!), in-line okruh a sáňkařská dráha.
2) Děti ve věku 0 -12 let mohou VSH (ve skate parku 6 - 15 let!) využívat výhradně v
doprovodu rodičů, nebo osoby pověřené rodiči, starší 18 let.
3) Dětem do 6 let věku je zakázán vstup do prostoru skate parku (součást VSH) zcela!
4) Provozní doba: 1. dubna – 30. září: 8,00 – 22.00; 1. října – 31. března: 8,00 – 18.00,
v případě nepříznivého počasí je vstup na VSH zakázán!
5) Ve všední dny od 9.00 do 11.00 hodin je VSH určeno především ke sportovním
aktivitám ZŠ, MŠ, DC Dráček a DC Krteček a Sluníčko.
6) Každý návštěvník areálu VSH je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto
provozního řádu a dbát pokynů provozovatele (Městys Nehvizdy).
7) V celém prostoru VSH je přísně zakázáno:
- kouření
- konzumace alkoholu a užívání omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty
ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
- vstupovat se psy a jinými zvířaty
- vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy
- poškozovat zařízení a vybavení VSH a zeleň, pokud je součástí
- znečišťovat VSH a zeleň, pokud je součástí.
8) Provozní řád VSH upravuje režim využívání VSH pro sportovní aktivity. Jiné aktivity
jsou možné pouze se souhlasem provozovatele. Provozovatel může rozhodnout o
zapůjčení či pronájmu VSH cizímu subjektu, např. za účelem pořádání turnaje.
9) Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky,
zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti v pořádku. V případě zjištění, že je
stavem ohrožena bezpečnost, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.
10) Vstup na VSH je zakázán:
- pokud jsou prvky nebo povrch kluzké nebo je jejich povrch namrzlý nebo na něm
zjistíte závadu
- v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí
vznik popálenin při doteku; dohlížející dospělá osoba je proto povinna teplotu
zřízení předem překontrolovat a vstup dítěti zakázat.
11) Pobyt na VSH je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný
zástupce.
12) Uživatelé VSH jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla
slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.
13) Z užívání VSH jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu,
ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem
omamných a návykových látek.

14) Za úmyslné poškození VSH nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu
nese odpovědnost v plné výši dospělá osoba nebo zákonný zástupce dítěte.
15) Provozovatel neručí na VSH za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
16) Zimní údržba chodníků a zpevněných ploch, které jsou součástí VSH, není prováděna.
Vstup v tomto období je na vlastní nebezpečí.
17) Provozní řád VSH schválilo Zastupitelstvo městyse Nehvizdy.
18) Při porušení provozního řádu hrozí sankce až 15 000 Kč.
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Hasiči: 150
Obecní policie Šestajovice: 725 378 590, 725 378 591
Provozovatel: Úřad městyse Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy
Tel. č. 326 992 523, 724 191 245

