Provozní řád – Veřejné víceúčelové hřiště
Provozovatel: MČ Brno-jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno, tel. 545 427 511
Využívání hřiště:
1. Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin,
zejména pro hraní volejbalu, basketbalu, házené, malé kopané, nohejbalu, florbalu a tenisu.
2. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob.
3. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu.
Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.
4. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního
řádu.
5. Při pobytu dětí na veřejném hřišti mladších 10 let vyžadujeme trvalý dozor rodičů nebo osoby
starší 18 let.
6. Maximální povolený počet sportovců na hřišti je 30.
7. Zakazuje se:
- vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných či psychotropních látek
- vodění psů, koček a jiných zvířat
- vstup s otevřeným ohněm a předměty ohrožujícími zdraví (zbraně, pyrotechnika
apod.)
- vstup na hřiště mimo určenou provozní dobu
8. V prostoru veřejného víceúčelového sportovního hřiště je zakázáno:
- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné či psychotropní látky
- poškozovat či znečišťovat zařízení prostor hřiště
- jakýmkoli způsobem manipulovat s fotbalovými brankami (věšet se na ně apod.)
- vstupovat na hřiště ve sportovní obuvi s plastovými hroty a kovovými kolíky
- vstupovat na umělý povrch s jídlem, slazenými nápoji a žvýkačkami
- vstupovat a jezdit na hřišti na kolečkových bruslích, skateboardu a kolech
- chovat se hlučně (křik, pískot apod.)
- jakákoliv hudební produkce včetně reproduktorové hudby
9. Návštěvníci jsou povinni:
- dodržovat tento provozní řád
- pro pohyb na hřišti používat sportovní obuv
- chovat se ukázněně a neohrožovat zdraví své i jiných návštěvníků
- udržovat čistotu a pořádek
10. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a zároveň nenese
odpovědnost za škody vzniklé na zdraví při užívání veřejného hřiště.
11. V nezbytných případech si provozovatel vyhrazuje právo, aby bylo sportovní hřiště uvolněno
pro potřeby provozovatele.
Otevírací doba veřejného víceúčelového hřiště: PO – NE 10:00 – 22:00
Provoz a správa hřiště:
1. Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí u personálu Sportovního areálu Komec oproti záloze
100,- Kč. Ten, kdo si klíče půjčí, je plně zodpovědný za provoz sportoviště.
2. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů,
zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn
částečně omezit nebo zcela zrušit provoz aniž by byl povinen tuto skutečnost oznamovat.
4. V případě jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním
okolí je uživatel tuto závadu nahlásit správci hřiště.
5. Uživatelé hřiště si mohou u správce oproti záloze vypůjčit sportovní potřeby (branky, sítě
apod.)
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PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ HŘIŠŤ
REZERVAČNÍ SYSTÉM
1. Hřiště jsou zdarma pro veřejnost. Rezervace organizované soukromé akce
(turnaje) MOŽNÁ POUZE PO DOMLUVĚ.
2. Využití hřišť se řídí rezervačním systémem – přednost mají ti, kteří jsou v něm
zapsáni. V případě neobsazenosti mohou zákazníci hřiště libovolně využít, avšak
při příchodu řádně zapsaných, kteří provedli předchozí rezervaci, jsou povinni
těmto osobám hřiště uvolnit.
3. Rezervace provádějí zákazníci sami osobně přes rezervační systém na
www.komec.cz vždy na jeden měsíc dopředu.
4. Není možné přijímat telefonické rezervace.
5. Před provedením rezervace je nutné jednorázově vyplnit jméno a tel. kontakt do
seznamu osob, aby bylo v případě potřeby možné hráče kontaktovat. Sportovní
areál Komec má právo rezervaci zrušit v případě potřeby poskytnutí vstupu MČ
Brno-jih, případně z důvodu konání jiných sportovních akcí.
6. Za nesrovnalosti v rezervacích neručíme!
7. Klíče od hřiště jsou k dostání na recepci Sportovního areálu Komec dle otevírací
doby (tj. PO – PÁ 10:00 – 22:00) za vratnou zálohu 100,-Kč.
8. Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dodržovat provozní řád.
9. Je zakázáno na hřiště vstupovat v obuvi s kolíky.
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