
Správce areálu:  Jiří Peřina – tel.: 731 547 888
OTEVÍRACÍ DOBA: 6 - 22 HOD.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

7. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové,
    zákazové a informační tabule a dbát na pokyny obsluhy
     a pověřeného personálu. 

8. Do areálu je zakázán vjezd motorových vozidel vyjma dopravní
    obsluhy provozů.

9. Každá osoba vstupující na sportoviště je povinna chovat se tak,
     aby nedocházelo k poškozování vybavení areálu, a dále je
     povinna zachovávat čistotu a pořádek. Každý návštěvník je povinen
     se v celém areálu chovat ukázněně a vyvarovat se jednání 
     ohrožující bezpečnost svou i třetích osob. Pro veřejnost nejsou
     přístupné travnaté plochy, doskočiště a další vybavení na atleti-
     ckém stadionu.

Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat výše uvedená pravidla, zásady
slušného chování a dbát pokynů personálu, budou vykázáni z areálu
bez finanční náhrady.

1.  Všechny osoby před vstupem na sportoviště jsou povinny
    se seznámit s těmito pokyny. Pokud není uvedeno jinak,
    je provozní doba sportovišť od 6:00 do 22:00 hod.

2. Na sportoviště je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem
    alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám
     v karanténě. Konzumace alkoholu je možná pouze v prostorách
    restauračních zařízení. Celý areál je nekuřácký.

3. Na atletickém ovále a travnatých plochách je zakázáno
    používat jízdní kola, koloběžky, dětská odrážedla a inline brusle

4. Atletický ovál je ve školním roce uzavřen pro veřejnost a vyhrazen
     tréninkům atletického oddílu vždy v pondělí, středu a pátek v čase
     15:30 – 18:30!  Veřejnost je povinna respektovat pravidelnou a od-
     dílovou činnost, která má na veřejně přístupných sportovištích
     před hobby sportováním přednost. Za veřejnost nejsou považovány
     organizované sportující skupiny! Ty jsou povinné svojí činnost
     nahlásit správci areálu či manažeru sportovišť.

5. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození majetku návštěvníků. 

6. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při
    sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá. Dále
    provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu
     nevhodného užívání sportovního vybavení a vybavení sportovišť. 

10.  Na sportovištích je přísně zakázáno používat otevřený oheň
       v jakékoliv podobě a pyrotechnické pomůcky.

 11.   Psi a další zvířata se mohou v areálu pohybovat pouze na vodítku
        pod kontrolou svého majitele, který je povinen po svém psovi
        uklízet exkrementy.  Na atletický ovál či udržované travnaté plochy
        je vstup se zvířaty zakázaný. 


