Návštěvní řád
Víceúčelové hřiště u sportovní haly čp. 1611
Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce nebo jiná
pověřená osoba. Děti do 8 let věku mohou do prostoru hřiště vstupovat pouze v doprovodu dospělé
osoby a používat jej, pokud je zabezpečený trvalý dozor odpovědné osoby. Uživatelé jsou povinni řídit
se ustanoveními návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a
bezpečnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní
neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, ani za ztrátu odložených věcí.
Dodržujte zásady užívání tartanového povrchu:
 pro pohyb na tartanu je nutno používat čistou sportovní obuv, nejlépe sálovou nebo atletické
tretry určené pro umělé sportovní povrchy s hřeby o délce max. 6 mm
 na tartan se nesmí se vstupovat v kopačkách s plastovými a kovovými kolíky, ani v atletických
tretrách s klasickými ocelovými hřeby
 NA TARTAN JE ZCELA ZAKÁZÁN VSTUP NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH, SKATEBOARDU,
KOLOBĚŽCE A KOLE
 pokud je povrch poškozen či ve stavu, který brání jeho užívání, je třeba tento stav neprodleně
nahlásit správci a hřiště nadále nepoužívat
 na tartan nelze vstupovat s potravinami, tekutinami ani pochutinami (žvýkačky, cukrovinky,
sladké nápoje, nápoje typu COCA-COLA, alkohol ..),
 na hřišti je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit
 prostor hřiště používejte pouze k účelu, ke kterému je určen


Vstup na hřiště je možný pouze po rezervaci na stránkách KICMP
(http://www.kicmp.cz/rezervace-hriste/)

nebo osobně v kanceláři infocentra Masarykovo náměstí 26

Za úmyslné poškození nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu nese odpovědnost
v plné výši ten, kdo ji způsobil, u dětí dohlížející dospělá osoba.
Pokud se setkáte s jakýmkoli poškozováním vybavení hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně Městské
policii Přelouč na telefonní číslo 736 641 952, zajistíte tím jeho delší životnost a bezpečnost všech
uživatelů.

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.
Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 - MĚSTSKÁ POLICIE 736 641 952
Provozovatel: Město Přelouč
Závady nebo poškození hlaste prosím správci sportovní haly Za Fontánou 1611, mobil 733 313 435.

