PROVOZNÍ ŘÁD
MĚSTSKÉHO STADIONU PLANÁ
Majitel zařízení :

Město Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá

Správce zařízení:

Bc. Jan Veselý, Revoluční 821, Planá

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků
městského stadionu Planá a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.

Článek 1
URČENÍ ZAŘÍZENÍ
Městský stadion je určen ke sportovní činnosti škol, organizovaných skupin a ostatní
veřejnosti. K těmto účelům jsou k dispozici tyto sportovní plochy:
 Travnaté fotbalové hřiště 90x50 m
 Atletický ovál 333 m
 Sektor vrhu koupí, hodu oštěpem a míčkem, skoku dalekého a vysokého
 Víceúčelové hřiště 15x30 m
 Travnaté plochy vně oválu a ostatní plochy
K zázemí sportovního areálu patří šatny, WC a umývárny.

Článek 2
PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MĚSTSKÉHO STADIONU
Městský stadion užívají organizace, sportovní kluby, spolky a skupiny občanů ( v některých
případech za úhradu) na základě objednávky u správce stadionu.
Poplatek za užívání činí 300 Kč za hodinu (248 Kč bez DPH + 52 Kč DPH)
O způsobilosti městského stadionu k provozování sportovní činnosti ( např. vlivem
povětrnostních podmínek) rozhoduje správce .

Článek 3
PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI
Vstup na městský stadion je povolen:
 podle schváleného rozvrhu
 mimo rozvrh pouze se souhlasem správce areálu
- osobám, které zde budou provozovat sportovní činnost
- osobám mladším 15 let v doprovodu osob starších 18 let
Vstup je zakázán všem osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek
Zakazuje se:













Znečisťovat prostranství areálu, poškozovat zeleň a prospěšná zařízení včetně
oplocené areálu
Kouření, požívání alkoholických nápojů a návykových látek
Tropení nadměrného hluku
Rozdělávání ohňů
Odhazovat papír, zbytky jídel a jiné odpadky mimo nádoby k tomu určené
Vjezd a parkování motorových vozidel
Jízda na kole, kolečkových bruslí, koloběžkách, skateboardech apod.
Vodění psů a jejich volné pobíhání
Donášet na sportovní plochy jakékoli skleněné nebo jiné předměty ohrožující
bezpečnost návštěvníků městského stadionu
Běhat po dráze v kopačkách ( kolíkových, lisovkách, gumotextilních, turfech)
Umisťovat v areálu další sportovní pomůcky a náčiní, neschválené správcem

Využití jednotlivých sportovišť je stanoveno v tomto pořadí
1.
2.
3.
4.

Školská zařízení
Organizované skupiny
Ostatní skupiny
Jednotlivci

Článek 4
POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
Návštěvníci využívají sportovní areál v rámci svých schopností na vlastní nebezpečí, u
organizovaných a jiných skupin zodpovídá za činnost jejich vedoucí. Za škody, poranění
nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů
správce, nenese město ani správce žádnou odpovědnost.
Dále jsou návštěvníci povinni:
 Na sportovištích používat vhodnou a čistou obuv
 Zapůjčené sportovní nářadí a náčiní vracet na svá místa
 Po tréninku ( vyučovací hodině) upravit sektor pro skok daleký a jeho okolí
 Při užití běžecké dráhy mít vhodnou sportovní obuv, při použití atletických treter jsou
povoleny hřeby o maximální délce 9 mm
 Dbát zásad bezpečnosti
 Případné nálezy odevzdávat správci
Až na povolené výjimky ( zejména běh na čas) se zakazuje trénovat v první dráze.
Škody na sportovním zařízení jsou uživatelé povinni oznámit správci.

Článek 5
POKYNY PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

Při užití sociálního zázemí ( sprchy , šatny, WC) jsou uživatelé povinni:









Každý uživatel sociálního zázemí je povinen se zapsat do provozního deníku.
V tomto deníku bude vždy uveden název uživatele, čas příchodu a odchodu,
případné závady zjištěné během užívání, podpis odpovědného zástupce uživatele.
Dodržovat Požární řád a všeobecně platné bezpečnostní a hygienické předpisy a
nařízení
Užívané prostory, zařízení a vybavení maximálně šetřit a nepoškozovat. V případě
škody prokazatelně způsobené uživatelem na zařízení a vybavení je uživatel povinen
tuto škodu nahradit. Za tím účelem může správce vybrat od uživatele peněžní kauci
při předání prostoru a po jeho zpětném převzetí ji vrátit, případně vyúčtovat škodu.
V užívaných prostorech udržovat pořádek a čistotu; užívat je hospodárně, jak
z hlediska časového, tak a to obzvláště, z hlediska spotřeby vody.
Při odchodu zkontrolovat uzavření vody, zhasnutí světel, uzavření oken a uzamčení
dveří
Chodby jsou únikovými cestami, proto je zakázáno v nich odkládat a ukládat jakékoli
předměty

Článek 6
VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI
Provozní doba městského stadionu se stanovuje:
Duben – říjen

od 7.00-21.00 hodin

Listopad- březen

od 7.00- do setmění

Zdržovat se na městském stadionu mimo provozní dobu je zakázáno.
Za porušení tohoto provozního řádu či pokynů správce může být návštěvník z areálu
správcem vyhoštěn, omezen na vstupu a nebo vstup zakázán. Neuposlechne-li v tomto
případě pokynů správce, bude oznámen Policii ČR.

Článek 7
Tento provozní řád schválila Rada města Plané dne 22.5.2017 usnesením č. 232/15

Vyvěšeno bude:




Provozní řád
Rozvrh hodin
Situační plán areálu

