PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU
1. Provozní řád vydává provozovatel hřiště s umělou trávou (dále jen "hřiště"),
Sportovní areály Sedlčany.
2. Návštěvníci se musí v areálu hřiště řídit návštěvním řádem Městského stadionu
Tatran a vstupem do areálu hřiště vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto
provozního řádu.
3. Hřiště je určeno pouze k tréninkům a zápasům ve fotbale. K jiné sportovní
činnosti je třeba souhlas provozovatele.
4. Ke vstupu do areálu hřiště musí být použito pouze vrátek z ulice Zberazská a
na hřiště prvních vrátek v ochranné síti, po odemčení provozovatelem.
5. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na
hřiště pouze hrajícím osobám, trenérům (dozoru) a pracovníkům údržby.
6. Vstupovat na hřiště lze pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi. Povolena je
obuv s plastovými hroty. Je přísně zakázáno používání obuvi s kovovými hroty.
7. Je zakázáno vstupovat se zvířaty do celého areálu hřiště.
8. Do areálu hřiště platí zákaz vjezdu všech vozidel, kromě vozidel
provozovatelem objednané údržby. Doplňování PHM do těchto vozidel je
přísně zakázáno na ploše hřiště.
9. Na hřišti je zakázáno kouřit, odhazovat nedopalky, nebo jakkoli jinak
manipulovat s otevřeným ohněm.
10. Občerstvení se smí distribuovat a konzumovat vždy jen stranou hřiště, nebo na
střídačkách. Je přísně zakázáno odhazovat do hřiště žvýkačky.
11. Odpadky patří jen do sběrných nádob umístěných u vstupu. Žlutá nádoba je
pouze na plasty.
12. Při manipulaci s přenosnými brankami je nutné postupovat opatrně, aby
nedošlo k úrazu a k poškození povrchu hřiště. K použití přenosných branek bez
integrovaného závaží se musí použít závaží mobilní, které vydá správce. Po hře
je nutné přenosné branky uklidit mimo umělý povrch hřiště.
13. Kromě nalajnovaných čar se herní prostor vyznačuje přenosnými kloboučky.
Jsou zakázány bodce, nástřiky a pod.
14. V případě zjištění závady technické, nebo jiné, která by ohrožovala bezpečnost,
bránila nebo jinak omezovala provoz hřiště, stejně tak zjištění porušení
provozního řádu, je nutné toto oznámit správci, tel. 734232783.
15. Dozor nad dodržováním tohoto řádu vykonává provozovatel.
Objednávky a rezervace na:

www.arealysedlcany.cz

Důležitá telefonní čísla: Tísňové volání
Městská policie
Záchranná služba
Policie
Hasiči
Platný od 6. 4. 2017
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Sportovní areály Sedlčany, provozovatel

