OBEC

 Obecní úřad, Lodhéřov 168, 378 26 Lodhéřov

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ - Lodhéřov
Majitel : OBEC L o d h é ř o v
Provozovatel : Obec Lodhéřov, Lodhéřov čp. 168, 378 26 Lodhéřov
I. Provozní doba
V období od 1.dubna do 31.října
:
V období od 1.listopadu do 31.března :

od 08.00 hod. do 20.00 hod.
od 08.00 hod. do 17.00 hod.

II. Podmínky pro užívání plochy a překážek
1. Prostory hřiště lze využívat pouze pro provozování sportovních her.
2. Užívání plochy je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků.
3. Za jakýkoli úraz majitel ani provozovatel nenese žádnou odpovědnost .
4. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil
úraz či jinou škodu třetím osobám.
5. V případě zjištění závady na hřišti, či jiné závady v prostoru sportoviště, jsou
návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit provozovateli plochy.
6. Každý návštěvník hřiště je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů
provozovatele hřiště. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden za účasti policie.
7. Každý návštěvník je povinen hřiště i okolí udržovat v čistotě.
8. Osobám, které užívají sportoviště, se doporučuje vybavení ochrannými pomůckami
(chrániče kolen, loktů, zápěstí, hlavy apod.)

9. Pohyb osobám mladším 15-ti let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let
V areálu sportoviště je

zakázáno:

 kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek
 používat zařízení pod vlivem alkoholu či omamných látek
 poškozovat sportoviště
 vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty
 rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky
 jezdit na hřišti na motocyklech, koloběžkách a jízdních kolech
 vstupovat na plochu s předměty ohrožující bezpečnost

III. Správa areálu
František VANÍČEK, Lodhéřov čp. 195, mob.tel. 723 744 284
Obec Lodhéřov, Lodhéřov čp. 168, tel. 384 385 126, starostka 607 706 579, 607 253 583
Důležitá telefonní čísla:
P o l i c i e ČR: 158, 974 233 700
Záchranná služba: 155
H a s i č i : 150
Obecní úřad Lodhéřov: 384 385 126
Tento řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 3.5.2012
Tento řád nabývá účinnosti: 3.5.2012

TELEFON
384 385 126
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Zdeňka KLESALOVÁ,v.r.
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OBEC

 Obecní úřad, Lodhéřov 168, 378 26 Lodhéřov

CENÍK
Veřejné sportoviště

Lodhéřov

Na veřejném sportovišti Lodhéřov lze provozovat tyto sporty:
Nohejbal, florbal, tenis, volejbal.
Cena pronájmu za 1 hodinu:

a) místní občané (s trvalým pobytem v obcích Lodhéřov,Studnice a Najdek)
25,-- Kč
b) ostatní občané
50,-- Kč
c) aktivity pořádané ZŠ a MŠ Lodhéřov, školní družinou, společenskými a
zájmovými organizacemi se sídlem v Lodhéřově, Studnicích a Najdeku.
bez poplatku

Tento ceník byl schválen zastupitelstvem obce dne 3.5.2012
Tento ceník nabývá účinnosti: 4.května 2012
Zdeňka KLESALOVÁ,v.r.
starostka obce
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