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Venkovní sportoviště slouží pro žáky školní a zájmové tělovýchovy a veřejnosti. Tento řád
slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků venkovních
sportovišť. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej
dodržovat.
Provozovatele venkovních sportovišť Základní školu a Mateřskou školu U Lesa, Karviná,
příspěvková organizace zastupuje ve sportovním areálu jeho správce, nebo při školní tělesné
výchově příslušní pedagogové.
Kontakt na provozovatele: 596 311 487, 739 669 921, sekretariat@ulesakarvina.cz
Školník p. Nerad: 605 909 038

Povinnosti společné pro školní tělesnou výchovu i aktivity provozované na
tomto hřišti sportovními organizacemi a veřejnosti:
1. Školní hřiště slouží výhradně ke sportovnímu využití.
2. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem, který je mimo provozní dobu
uzavřen. Přelézání plotu a zamčené brány je zakázáno.
3. Všichni uživatelé hřiště jsou povinni chovat se zdrženlivě, zachovávat a udržovat
pořádek, odpady odkládat do k tomuto účelu vyčleněných nádob.
4. V areálu je přísně zakázáno:
a. kouření a vstup s otevřeným ohněm
b. jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech na veškerých plochách
c. užívání alkoholických nápojů a drog
d. odhazování použitých žvýkaček na zem
e. vodění zvířat.
5. Všichni uživatelé jsou povinni respektovat pokyny pedagogů školy a správce hřiště.
6. Za škody, poranění a úrazy, způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržením pokynů
nenese provozovatel odpovědnost.
7. Porušení pravidel Řádu školního hřiště může být důvodem k vykázání z areálů, popř.
k uhrazení vzniklé škody.

Projekt „Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné“, reg.č.CZ.1.10/3.1.00/04.01497 byl realizován za finanční
spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu.

Řád školního hřiště pro aktivit sportovních organizací a veřejnosti
Školní hřiště využívají ke svým aktivitám mimo školy (školní tělesné výchovy, školních
kroužků, včetně školní družiny a mateřských škol) za poplatek ve výši v souladu s vyhláškou
města Karviné sportovní oddíly, které mají hřiště k pravidelnému využití rezervováno předem,
a zdarma sportující veřejnost.
1. S tímto řádem se musí pečlivě seznámit každý uživatel ihned po příchodu do areálu
školního hřiště.
2. Uživatel má právo užívat školní hřiště a jeho vybavení v souladu s jeho řádem.
3. Uživatelé vstupují na hřiště pouze se svolením správce hřiště, který zaznamená čas
využití hřiště, počet sportujících a jméno, příjmení jedné zodpovědné osoby do knihy
využití sportoviště.
4. Všichni uživatelé jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele – správce
hřiště.
5. Správce hřiště je zodpovědný za dohled, uživatelé jsou povinni respektovat jeho
pokyny.
6. Uživatelé mohou využívat sociální zařízení, které je k dispozici.
7. Uživatelé jsou povinni udržovat v čistotě všechny prostory areálu a v případě jejich
znečištění je uvést do původního stavu, nebo uhradit náklady na úklid.
8. Uživatelé jsou povinni zajistit veškeré své věci vnesené do areálu proti krádeži,
provozovatel neručí za jejich odcizení, ani za ztrátu osobních věcí.
9. Uživatelům není dovoleno provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy, nebo
manipulovat s vybavením hřiště.
10. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka hřiště, jestliže:
a. porušuje tento řád
b. porušuje bezpečnost a hygienické předpisy
c. poškozuje majetek provozovatele
d. způsobuje nadměrnou hlučnost
e. kouří, pije alkoholické nápoje
f. zakládá ohně
11. Při hrubém porušení platného Řádu bude okamžitě správcem zahrady informována
Městská policie Karviná.
12. Provozovatel má právo požadovat náhradu škody po návštěvníkovi, který ji způsobil.
13. Ukončení své činnosti a odchod z hřiště oznámí uživatelé správci hřiště, a to nejpozději
při skončení provozní doby dle vyvěšeného návštěvního řádu, pokud není
provozovatelem písemně povoleno zdržovat se v areálu déle.
14. Běžnou údržbu, opravy, úklid a kontroly provádí pověřené osoby.
15. Provozovatel neodpovídá za úrazy vzniklé při činnostech provozovaných na hřišti při
jeho užívání veřejností.
Správce hřiště: _______________________
Správce hřiště: _______________________
Správce hřiště: _______________________
Správce hřiště: _______________________

kontakt: _____________
kontakt: _____________
kontakt: _____________
kontakt: _____________

Jakékoliv poškození vybavení hřiště se musí hlásit správci hřiště a na sekretariátě školy.
Projekt „Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné“, reg.č.CZ.1.10/3.1.00/04.01497 byl realizován za finanční
spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu.
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