MĚSTO ZUBŘÍ
Provozní řád
Pravidla pro užívání Polyfunkčního centra sportovních
a volnočasových aktivit v Zubří
Víceúčelová hřiště s umělým povrchem v areálu smí být užívána pouze ke sportovním
činnostem, pro které byla vybudována: volejbal, tenis, basketbal, nohejbal, malá kopaná, házená a
ostatní míčové hry.
Na oplocená hřiště mají přístup pouze osoby se souhlasem správce, po zaplacení poplatku
stanoveného ve schváleném ceníku. Ostatní prostory jsou přístupné se souhlasem správce bez
poplatku. Děti do 8 let mohou využívat celý areál pouze v doprovodu rodičů nebo trenéra popř. jiné
osoby starší 15 let. Při vstupu na hřiště se na vstupující osoby vztahují podmínky uvedené v tomto
řádu.
1. Vstup je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi (atletická obuv, kvalitní sportovní obuv s
nebarvící podrážkou).
2. Je zakázáno vstupovat na plochu celého hřiště v znečištěné obuvi (bláto, škvára,
tráva, aj).
3. Po hřištích s umělým povrchem a běžecké dráze se zakazuje jízda na kolečkových
bruslích, jízda na kole a vstup s kočárky.
4. Umělé povrchy a běžeckou dráhu lze užívat pouze v případě, že není kluzká vlivem
vlhkosti zapříčiněnou klimatickými podmínkami (po dešti, mlze, rose, námraze atd.).
5. V prostoru hřiště je zakázána konzumace jídel (rovněž žvýkaček) a nápojů jako
džus, coca-cola, kofola, atd. - zanechávající těžko odstranitelné skvrny.
6. V celém areálu je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a pyrotechnických
prostředků.
7. Je zakázáno provozování jakéhokoli druhu sportu pod vlivem alkoholu a omamných
látek.
8. Do celého areálu je zakázán vstup se psy či jinými zvířaty.
9. Nepovolaným osobám je vstup do polyfunkčního centra zakázán.

Pokyny pro užívání Polyfunkčního centrum sportovních a
volnočasových aktivit
Bezpečnostní rizika
(zodpovídá správce, pedagogicky dozor, trenér, vedoucí skupiny)
1. Vzhledem k víceúčelovosti sportoviště je nutno při provozování jednotlivých druhů sportu
předem zkontrolovat zařízení a příslušenství pro daný druh sportu
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•Fotbal, minikopaná, malá kopaná, házená a ostatní sporty používající branky - pevné
zabezpečení branek proti překlopení, správné výškové osazení přeběhových krytek
pouzder.
•Tenis, volejbal, nohejbal - správné a pevné osazení tenisových (volejbalových) sloupků
do pouzder, správné výškové osazení přeběhových krytek pouzder.
2. Na dané sportovní ploše musí být umístěno jen takové sportovní zařízení, příslušenství, které
odpovídá právě provozovanému druhu sportu.
3. Sportovní zařízení, příslušenství pro daný druh sportu se smí využívat jen k danému
sportovnímu odvětví.
4. Správce hřiště, pedagogický dozor, trenér, vedoucí skupiny zabezpečují, aby uživatelé hřiště
nelezli, nešplhali po sportovním zařízení, příslušenství sportoviště, záchytném oplocení a
oplocení areálu.
5. Sportoviště se nesmí používat při výskytu jakékoli poruchy (závady) na sportovní ploše,
sportovním zařízení či příslušenství, dokud nebude závada odstraněna.
6. Uživatel si při převzetí sportoviště a potřebného sportovního zařízení, příslušenství, zkontroluje
jejich stav a případné zjištěné závady nebo škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše
do provozní knihy.
7. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko zodpovědnosti za škody, které budou zjištěny po
ukončení jeho užívání hřiště, a to správcem nebo dalším uživatelem při přebírání některého
sportoviště.
8. Na jedné sportovní ploše se provozuje vždy jeden druh sportu. Zamezí se tak srážkám a
úrazům jednotlivých sportovců.
9. Doskočiště pro skok daleký není možno používat v případě, že horní rovina pískového povrchu
klesne pod horní hranu obrubníku.
10. Po ukončení užívání je uživatel povinen provést úpravu hrací plochy podle pokynu správce,
provést úklid jím používaných sportovních zařízení a hřiště předat správci ve stavu, v jakém je
převzal.
11. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události
zápis do provozní knihy. Náklady na opravu, či pořízení nového zařízení, hradí v plném
rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
12. Správce víceúčelového hřiště je oprávněn okamžitě ukončit užívání hřiště nebo vykázat ze
hřiště všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svým chováním a svou činností
ohrožují bezpečnost jiných uživatelů, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, a
to bez jakékoli náhrady za případný nevyužitý zaplacený čas za pronájem hřiště. Při
opakování porušení podmínek je provozovatel (město Zubří) na návrh správce areálu,
oprávněn vyloučit z užívání na dobu neurčitou osoby popř. také organizace, které porušování
způsobují, či za ně zodpovídají.
13. Při sportovní a relaxační činnosti lze užívat sociální zařízení v provozním objektu správce a po
dohodě s ním i sociální zařízení, sprchy a šatny v objektu ZŠ. Vykonávat potřebu mimo
stanovená zařízení je přísně zakázáno.
Tento provozní řád byl schválen radou města Zubří dne 21.09. 2010, usnesením RM 81/1304.
Důležitá telefonní čísla
Evropské číslo tísňového volání
Záchranná služba
Policie

112
155
158

Hasiči
Provozovatel-město Zubří

150
571 757 051
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MĚSTO ZUBŘÍ
Provozní doba a ceník Polyfunkčního centrum sportovních
a volnočasových aktivit v Zubří
Provozovatel : Město Zubří, IČ:00304492, U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Polyfunkčního centrum sportovních a volnočasových aktivit v Zubří – je areál, jehož součástí
jsou víceúčelová hřiště s umělým povrchem a umělou trávou, tenisové kurty s antukovým
povrchem, tenisová stěna, hřiště na volejbal, běžecká dráha s doskočištěm pro skok daleký i
trojskok, dětský koutek s lanovou stěnou a lanovou pyramidou, lanová dráha a dále jednotlivé
cvičící prvky pro relaxační a pohybové aktivity
Hřiště slouží ke sportovnímu a relaxačnímu vyžití veřejnosti, pro potřebu školských
zařízení, a také pro tělovýchovné, sportovní a zájmové organizace. Dětem do 8 let je vstup
na hřiště povolen pouze v doprovodu rodičů, trenéra, popř. jiné osoby starší 15 let.
Provozní doba:
den v týdnu

leden -duben

květen- září

říjen-prosinec

Po-Ne

8-18

8-20

8-18

V době od 18 nebo 20 hod. do 22 hod. bude areál provozován pouze pro předem objednané
skupiny
Podmínky pro využívání provozní doby:
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby či uzavření areálu z důvodů špatných
klimatických podmínek (déšť, sníh, námraza), nebo z technických důvodů (opravy a údržba
zařízení, revize, havárie atd.)
Běžecká dráha, lanová stěna a pyramida, lanová dráha, hřiště na volejbal a ostatní hrací a
relaxační prvky a zařízení mimo oplocených areálů hřišť a tenisových kurtů, jsou dle výše
stanovené provozní doby otevřeny veřejnosti k volnému sportování zdarma. Obě zaplocená
víceúčelová hřiště s umělým povrchem jsou dle provozní doby užívána za stanovené ceny.
Ceník:
jednotlivci zdarma

Hřiště s umělým povrchem

skupiny 100 Kč/hod.
jednotlivci zdarma

Hřiště s umělou trávou

skupiny 200 Kč/hod.
jednotlivci 30 Kč/vstup

Ledová plocha

skupiny 250 Kč/hod.

Běžecká dráha

zdarma

Tenisové kurty antukové

70 Kč/hod.

3

1000 Kč/denvšechny kurty
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