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Řád veřejně přístupného sportovního areálu 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 
Sportovní areál je určen mládeži ve věku do 18 let a jejich doprovodu, pro ostatní osoby jen po 
předchozí domluvě s ředitelkou školy. 
Všichni, kteří používají areál hřišť mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento provozní řád a 
pokyny správce hřišť. 
 
Provozní doba: 
Pro veřejnost je areál přístupný v odpoledních hodinách po skončení školní výuky a činnosti 
sportovních oddílů, dále v neděli a o prázdninách ve stanovenou dobu. I v této době však probíhá 
v areálu činnost školních sportovních kroužků, které mají před veřejností přednost. 
 
Po – Pá   8.00 – 16.00 škola 
Út + Čt + Ne 16.00 – 19.00 veřejné sportování 
 
Hřiště jsou pro veřejnost přístupná pouze v době přítomnosti správce areálu, všichni účastníci jsou 
povinni řídit se jeho pokyny. 
 
Areál je v provozu pro veřejnost v době od 1. dubna do 31. října. Pro školu a sportovní kroužky školy i 
mimo tuto dobu se souhlasem ředitelky školy. 
Mimo stanovenou provozní dobu je areál uzavřen a přístup do celého sportovního areálu je 
nepovolaným osobám zakázán 
 
V době určené pro veřejnost je možné si hřiště a dráhu s umělým povrchem předem rezervovat u 
správce areálu, a to jednou denně maximálně na 1 hodinu pro skupinu nebo jednotlivce. 
Hřiště na beach volejbal je přístupné pouze po předchozí rezervaci na tel. čísle 485 151 255 a 
uhrazení poplatku, bez této rezervace není možné hřiště využívat.  
 
Vstup na hřiště je povolen ve vhodné čisté obuvi, na hřišti s umělým povrchem je zakázáno užívání 
nevhodné obuvi (např. tretry a kopačky s kovovými kolíky, boty s černou podrážkou). 
 
Vstup a využívání hřišť je na vlastní nebezpečí, škola nenese odpovědnost za odložené věci. 
Vstup na hřiště je dětem do 7 let povolen pouze v doprovodu osoby starší 15-ti let. 
 
Přístup do areálu je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno. 
 
Při užívání hřišť je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny správce, neničit 
zařízení hřišť, dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřišť.  
Je přísně zakázáno mechanické poškozování povrchu sportoviště, oplocení, vybavení a zařízení 
sportoviště, atd. Je zakázáno lézt na konstrukce a oplocení nacházející se na hřišti a manipulace 
s nimi.  
 
 
V prostoru areálu je přísně zakázáno: 

 jízda na kole  

 užívání alkoholických nápojů, drog či jiných návykových látek 

 kouření, rozdělávání ohně 

 vodění psů a jiných zvířat do prostoru sport.areálu 
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 střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti 

 houpat se (lézt) na stojanech na basketbal 

 houpat se, popř. manipulovat s brankami na sportovišti 

 provozovat a reprodukovat hudbu bez předchozího souhlasu správce hřiště 

 přinést jakékoliv skleněné předměty nebo jiné nebezpečné předměty nesouvisející se 
sportovní činností. 

 
Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu hřišť. 
 
Při zajištění pořádku na sportovištích správce hřišť úzce spolupracuje s Městskou policií. 
Porušování občanského soužití v souvislosti s návštěvou hřiště bude oznámeno policii. 
 
Kontrola vybavení a zařízení sportovišť se provádí minimálně jedenkrát týdně, stav umělého povrchu 
je zajišťován v rámci pravidelné údržby správcem nebo pracovníky odborné firmy. 
 
II. Povinnosti návštěvníků 
 
Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen řídit se tímto 
provozním řádem a pokyny správce 
 
Návštěvník je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil úraz sám sobě nebo neohrozil další návštěvníky, 
dále aby nevznikla škoda na zařízení a vybavení sportovního areálu. 
 
Za chování a zdraví dětí zodpovídají rodiče. Dospělá osoba (rodiče, odpovědná osoba) je povinna 
před tím, než se dostane dítě do kontaktu s hracími prvky hřiště, tyto překontrolovat, jsou-li 
z hlediska bezpečnosti v pořádku. 
 
V případě zjištění závad ohrožujících bezpečný provoz areálu nebo způsobení škody, jsou účastníci 
povinni neodkladně informovat správce sportoviště. 
 
Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení areálu odpovídá návštěvník a 
v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce, případně subjekt, který akci organizuje. 
Odpovědnost za sportující žáky nese jejich vyučující, případně trenér.  
 
 
III. Odpovědnost a upozornění provozovatele 
 
Provozovatel nezajišťuje ve sportovním areálu zdravotní dozor.  
  
Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu. Vstupem 
do sportovního areálu se zavazuje tento provozní řád dodržovat. 
 
IV. Důležitá telefonní čísla 
 
Provozovatel: 737 411 765, 485 151 255  
Záchranná služba: 155 Hasiči: 150        Policie: 158                      Krizová linka: 112 
 
 
V Liberci 19.5.2021                                                                                          Mgr. Jarmila Hegrová 
                               ředitelka školy 


