PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ KOZMICE
Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování multifunkčního
hřiště s umělým trávníkem v obci Kozmice.
1. Multifunkční hřiště je určeno k sportovnímu vyžití veřejnosti.
2. Majitelem a provozovatelem je Obec Kozmice, IČ: 00232017, Kozmice12,
256 01 Kozmice.
3. V prostoru multifunkčního hřiště lze provozovat míčové hry, např.
házená, volejbal, nohejbal, futsal (malá kopaná), tenis, badminton.
4. K provozování sportů musí být používáno sportovní nářadí, náčiní,
pomůcky, obuv apod., které nezpůsobí škodu na sportovišti ani ostatním
účastníkům.
5. Univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při
volejbalu, nohejbalu, tenisu a badmintonu. Při ostatních sportech musí
být sloupky mimo vnitřní prostor hřiště a na pouzdra v hrací ploše musí
být nasazeny zátky.
6. Branky před zahájením hry budou upevněny.
7. Na plochu se smí vstoupit pouze v kopačkách s lisovanou podrážkou
(Lisovky), v kopačkách s gumovou podrážkou (Turfy), v gumotextilních
kopačkách a v běžecké obuvi (botasky, tenisky). Zákaz vstupu v
kopačkách s kolíkovými a ocelovými špunty, a také v kopačkách se
„šroubky“.
8. Součástí hrací doby je i montáž a demontáž sítě a úklid plochy.
9. Pro srovnání výplně (křemičitý písek) a přečesání umělé trávy po náročné
hře (tenis, malá kopaná) používejte trojúhelníkový kartáč určený pro
ruční tažení.
10.Návštěvní doba hřiště :
duben – říjen
od 9.00 do 21.00 hod.
listopad – březen
od 9.00 do 16.00 hod. (dle klimatických podmínek)
11.Hřiště je trvale uzamčeno.
12. Zájemce o využití multifunkčního hřiště si klíče po předchozí rezervaci
na stránkách obce Kozmice https://www.obeckozmice.cz/
https://www.obeckozmice.cz/rezervacni-system-multifunkcni-hriste
s předstihem alespoň 1 dne vyzvedne v budově OÚ Kozmice, Kozmice 12,
256 01 Kozmice v úředních hodinách obce Kozmice nebo po
předchozí dohodě, pevná linka 317 795 183, mobil. č. 725 963 674.
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13. Klíče se od sportoviště vracejí zpět do budovy OÚ Kozmice.
14.Multifunkční hřiště se půjčuje pouze osobám starším 18 let.
15.Za sportující děti a mládež do 18 ti let odpovídá odpovědná osoba, která
je po celou dobu přítomna na sportovišti.
16.Majitel a zároveň provozovatel neodpovídá za úrazy a škody, které jsou
způsobeny vlastní nekázní nebo nerespektováním provozního řádu.
17. Na hřišti je umístěna lékárnička pro ošetření drobných úrazů.
18. Návštěvník je povinen se seznámit před vstupem na hřiště s tímto
provozním řádem.
19.Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád, pravidla slušného chování,
hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil a neomezil
ostatní spoluhráče a chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který
bylo hřiště zřízeno.
Tento provozní řád byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Kozmice
4/2021, dne 11.6.2021.
Provozní řád bude vyvěšen v areálu a na webových stránkách obce.
Obec Kozmice

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba první pomoci: 155
Policie ČR: 158

Hasiči: 150
Tísňové volání/SOS 112
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