Provozní řád víceúčelového hřiště v areálu
plovárny u Václava v Písku
Čl. I
Využívání hřiště
1. Zřizovatelem je Město Písek a provozovatelem jsou Městské služby Písek s.r.o., Pražská
372, 397 01 Písek (dále jen správce).
2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech
věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená,
nohejbal aj…).
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh
sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.
5. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště, zaměstnanců plovárny,
ustanovení tohoto provozního řádu a Lázeňského řádu plovárny u Václava v Písku.
Čl. II
Provoz a správa hřiště
1. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů,
zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště a areálu plovárny.
2. Hřiště je přístupné pouze návštěvníkům plovárny, a to v její provozní době.
3. Hřiště mohou volně využívat návštěvníci plovárny, vyjma času, kdy je hřiště rezervováno
pro konkrétní akci.
4. Dostupnost hřiště je možné zjistit dotazem na pokladně plovárny, nebo na adrese
https://plovarna.ms-pisek.cz/
5. Rezervaci je možné vytvořit na pokladně plovárny, nebo na tel. čísle plovárny
733164968, a to v její provozní době.
6. Rezervace se ukončuje vždy do čtvrtka předcházejícího týdne.
7. Vybavení hřiště vydává strojník plovárny na základě vratné zálohy 100,- Kč/ks.
8. Po ukončení sportovní aktivity uživatel vrátí hřiště do původního stavu.
9. Uživatel hřiště ukončí sportovní aktivitu 30 min. před koncem provozní doby plovárny.
10. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce
oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost
předem oznamovat rezervujícímu.
11. Nelze-li ze strany rezervujícího dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit
nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn
nepřijímat napříště od tohoto rezervujícího další rezervace.
12. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

13. Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště dle platného ceníku.
Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. V areálu hřiště a jeho okolí je zakázáno:
















vstupu do prostoru hřiště při bouřce,
jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy,
odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou
podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou, aj…),
manipulace s ostrými předměty,
jízdy na kole,
vstupu dětem do 15 let bez doprovodu zákonného zástupce,
vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu,
přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa,
konzumovat jídlo a pití všeho druhu, zejména alkoholu a omamných látek,
kouření, rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,
poškozovat zeleň v areálu,
vstupu se zvířaty,
odhazování žvýkaček na povrch hřiště a jeho blízké okolí,
dále viz Lázeňský řád.

2. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze
hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat hru pouze z travnaté plochy.
3. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak
omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
4. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
5. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v souvislosti s užíváním
hřiště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce uživatele z hřiště vykázat. Při
neuposlechnutí těchto pokynů bude správce informovat policii.
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V Písku dne 15.5. 2022

………………………………………………………..
schvaluje
Josef Hrádek
jednatel společnosti Městské služby Písek s.r.o.

