Prevádzkový poriadok ihriska s umelou trávou

1. Základné ustanovenia
Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové využitie.
Ihrisko je vhodné na športové aktivity.
Nájomcom viacúčelového ihriska môže byť:
a) fyzická osoba,
b) právnická osoba,
c) iné subjekty v zmysle právnych predpisov SR ( mesto, obec, záujmové
združenie, verejnoprávne inštitúcie ...).
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti všetkých, ktorí sa
zdržujú na viacúčelovom nekrytom ihrisku s umelou trávou.
Vlastníkom je KRASBYT, s.r.o. Krásno nad Kysucou a prevádzkovateľom
viacúčelového ihriska je Mestský podnik Krásno nad Kysucou,s.r.o.
2. Organizačné ustanovenia a povinnosti užívateľov
a) športovú činnosť môže v areáli vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje
vlastné riziko; týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať
prevádzkový poriadok.
b) v areáli je dovolené vykonávať len tie aktivity, na ktoré je areál prispôsobený,
c) každý užívateľ areálu je povinný riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí
jeho pokynu môže byť osoba z areálu s okamžitou platnosťou vykázaná; meno
správcu je uvedené na konci tohto poriadku.
d) v prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie,
neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných,

používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie majetku
a
pod.) je správca oprávnený takúto osobu vykázať z priestorov ihriska, pričom
v prípade nájomcu tento nemá nárok na vrátenie nájomného,
e) v areáli ihriska je prísne zakázané lezenie po futbalových bránach, resp.
vešanie sa na siete, lezenie na oplotenie, preliezanie brán a plotov,
f) v priestoroch ihriska je zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje, resp.
iné omamné látky; je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu
alebo iných omamných látok,
g) vodenie psov do areálu je prísne zakázané,
h) každý užívateľ areálu je povinný vstupovať do areálu výhradne
vstupnou bránou,
i) v celom areáli je zakázaný pohyb na bicykloch, kolobežkách, motorkách,
mopedoch, prípadne iných dopravných prostriedkoch,
j) vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami na viacúčelové ihrisko je zakázaný,
k) vstup na viacúčelové ihrisko je možný len pod dozorom osoby staršej ako 15
rokov – platí pre všetky športové aktivity,
l) na ihrisko možno vstupovať len v obuvi, ktorá je vhodná pre pohyb po
povrchu daného ihriska; je zakázané vstupovať v nevhodnej obuvi (kopačky,
topánky na podpätkoch, športová obuv s oceľovými hrotmi alebo iná
nevhodná obuv)
m) hygienické zariadenie príslušné k areálu sa nachádza v areály tribúny,
n) každý užívateľ areálu je povinný udržiavať v areáli a jeho okolí čistotu,
poriadok a nočný pokoj.
3. Prevádzkové ustanovenia a povinnosti správcu viacúčelového ihriska
a) evidovať žiadosti o prenájom ihriska,
b) vyberať peniaze podľa tohto prevádzkového poriadku a na konci týždňa tieto
spolu s harmonogramom prenájmu viacúčelového ihriska odovzdávať do
pokladne Mestského podniku Krásno nad Kysucou,
c) odomykať a uzatvárať športový areál,
d) dbať o starostlivosť a údržbu ihriska,
e) podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových
podujatí a akcií uskutočňovaných na ihrisku,
f) dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
g) v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť
príchod rýchlej zdravotnej služby,
h) bezodkladne informovať o vzniknutých škodách prevádzkovateľa,

4. Sankcie
Za porušenie ustanovení prevádzkového poriadku a nerešpektovanie pokynov
správcu ihriska bude uložená pokuta vo výške 100 €.
Pri poškodení majetku bude voči osobe uplatnená náhrada škody v plnej výške.

5. Cenník prenájmu
Je uvedený na internetovej stránke mesta Krásno nad Kysucou. V cene prenájmu je
šatňa so sprchami s teplou vodou, v prípade potreby umelé osvetlenie a šatňa pre
rozhodcov.

6. Objednávanie a rezervácia ihriska
a)

spomenuté subjekty si môžu prenájom ihriska rezervovať vopred u určených
osôb: Gašper Radovan tel.: 0917/430820, mail: legangasper@gmail.com,
Pagáč Jaroslav tel.0917/529045, mail: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk alebo
osobne
b) úhradu za prenájom viacúčelového ihriska je potrebné vykonať u správcu
alebo úhradou faktúry.
Zaplatením nájomného nájomca
poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.
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