Návštěvní a provozní řád
veřejného víceúčelového hřiště v Ústalči
Provozní doba: celoročně
Na hřišti je povoleno:
- hrát volejbal, basketbal, tenis, tenis o betonovou stěnu, nohejbal, malou kopanou,
- požívat in-line brusle, kolo a provozovat jiné sportovní aktivity,
- možnost zapůjčení sítě na tenis na tel. správce 732 765 412 (pan Martin Pacholík).
Na hřišti je zakázáno:
- poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení, vstupovat na hřiště se zvířaty,
- kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky,
- konzumovat nápoje ze skleněných obalů,
- používat motorová vozidla a motocykly,
- stanovat, nocovat,
- rozdělávat a udržovat otevřené ohně,
- sedět na mantinelech a ochranných sítích, šplhat po basketbalových koších a ochranných sítích,
- vstupovat na plochu hřiště ve znečištěné obuvi, pohybovat se na ploše hřiště v obuvi s ostrými
nebo kovovými hroty (tretry, kopačky, apod.).
Návštěvník je povinen:
- respektovat návštěvní řád a pokyny správce,
- chovat se slušně ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe,
- dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu,
- využívat k odkládání odpadků určenou nádobu,
- odstraňovat ze hřiště všechny ostré a hrubé částice,
- dodržovat čistotu,
- zkontrolovat stav hřiště před jeho používáním, popř. okamžitě nahlásit závady a poškození na
MěÚ Nalžovské Hory tel. 376 396 401, 376 396 142, nebo na tel. správce 732 765 412.
Upozornění:
Dojde-li v prostoru sportoviště ke zranění osob, či poškození vybavení, informujte, prosím, MěÚ
Nalžovské Hory na tel. 376 396 401 nebo 376 396 142.
Návštěva dětí do 15 let povolena v doprovodu dospělých. Jinak za případné zranění ručí jejich
zákonný zástupce.
Při porušení návštěvního a provozního řádu je správce hřiště oprávněn dotyčnou osobu, či
skupinu z prostoru sportoviště vykázat.
Návštěvník může využít parkovacích míst vedle hřiště.
Město Nalžovské Hory nenese odpovědnost za škody způsobené na odložených věcech a
rovněž nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
Děkujeme Vám, že návštěvní a provozní řád dodržujete.
Správce: Město Nalžovské Hory tel.: 376 396 401, 376 396 142;
p. Martin Pacholík tel. 732 765 412
Hasiči: 150

Záchranná služba: 155

Policie: 158

Tísňové volání/SOS: 112

