PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ BRATRONICE
1. Vlastníkem, provozovatelem a správcem je obec Bratronice, IČ 00234192. Sportoviště se
nachází na hřišti obce Bratronice, pozemku parc. č. 380/4 k. ú. Bratronice u Kladna.
2. Pro víceúčelové hřiště s umělým povrchem (dále jen sportoviště) se vydává tento provozní
řád, který byl schválen zastupitelstvem obce Bratronice na 19. zasedání dne 6. září 2021.
3. Měnit a doplňovat provozní řád sportoviště je oprávněno zastupitelstvo obce Bratronice.
4. Provozní řád sportoviště upravuje režim využívání hřiště pro sportovní aktivity: tenis,
nohejbal, volejbal, basketbal, malá kopaná, badminton, soft tenis, míčové hry.
5. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele sportoviště a jsou povinni řídit
se tímto provozním řádem a pokyny správce a vlastníka, dodržovat pravidla slušného chování
a dbát na pořádek a bezpečnost.
6. K provozování sportu musí být používáno sportovní nářadí, náčiní, pomůcky, obuv apod.,
které nezpůsobí škodu na sportovišti ani ostatním účastníkům.
7. Uživatelé sportoviště mají možnost si u správce sportoviště vypůjčit výhradně k užití ve
sportovním areálu vybrané sportovní zařízení, jako jsou např. sloupky, síť a další zařízení.
8. Vstup a pobyt na sportovišti je výhradně na vlastní nebezpečí uživatele. Správce ani vlastník
nenesou žádnou odpovědnost za případné úrazy či jiné ohrožení zdraví uživatele. Správce ani
vlastník neručí za případnou ztrátu či poškození věcí vnesených uživatelem na sportoviště.
9. Vstup na sportoviště ani užívání sportovního areálu není zpoplatněno.
10. Provozní doba sportoviště: od 1. 4. do 30. 6. platí od 9:00 hod. do 20:00 hod., od 1. 7. do
31. 8 platí od 9:00 hod. do 22:00 hod., od 1. 9. do 31. 10. od 9:00 do 19:00 hod. Provozní doba
od 1. 11. do 31. 3. podle počasí (obvykle uzavřeno). Vlastník si vyhrazuje právo uzavřít
sportoviště při nepříznivých povětrnostních podmínkách, stejně jako v případě jiných
závažných důvodů. Uzavření sportoviště bude oznámeno u vchodu do sportoviště a na
webových stránkách obce Bratronice www.bratronice.cz
11. Sportoviště si může pronajmout jednotlivec nebo skupina starší 18 let. Za sportující děti a
mládež do 18 let zodpovídá zákonný zástupce nebo odpovědná osoba, která si sportoviště
pronajala. Ta také musí být po celou dobu pronájmu přítomna na sportovišti.
12. Uživatelé sportoviště jsou povinni:
- chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve sportování;
- chovat se tak, aby sobě a ostatním nevznikla žádná újma na zdraví;
- šetřit zařízení sportoviště a dodržovat čistotu a pořádek.

13. Na sportovišti je zakázáno:
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek;
- vstupovat se psy a jinými domácími zvířaty;
- vjíždět a parkovat motorovými vozidly, koly, kočárky či jinými prostředky (např. in-line
brusle, koloběžka, odrážedlo, skateboard);
- užívat sportoviště k jiným účelům než je určeným;
- poškozovat zařízení celého sportoviště;
- rozdělávat oheň a manipulovat s ním, manipulovat s ostrými předměty;
- znečišťovat sportoviště odpadky.
14. Za poškození sportoviště odpovídá osoba, která poškození způsobila. Za poškození či ztrátu
vypůjčeného zařízení a dalšího vybavení odpovídá osoba, která si je od správce vypůjčila.
Uživatelé jsou při zjištění jakékoliv závady na sportovišti, na vypůjčeném zařízení a dalším
vybavení povinni takovou závadu nahlásit správci a vyvarovat se dalšího užívání sportoviště,
poškozeného zařízení či dalšího vybavení.
15. Z užívání sportoviště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny správce a vlastníka
areálu, nedodržují provozní řád, ohrožují zdraví, bezpečnost a pořádek a dále osoby podnapilé
či pod vlivem omamných a psychotropních látek (drog). Rovněž jsou z užívání vyloučeny
osoby, které ničí zařízení sportoviště a další vybavení a dále osoby, které používají nevhodnou
obuv (ostré kovové a plastové hroty – tretry) vzhledem k umělému povrchu sportoviště.
16. Při nedodržování provozního řádu sportoviště může správce nebo jiný zástupce vlastníka
uživatele ze sportoviště vykázat. Opakované nebo úmyslné poškození sportoviště, jeho zařízení
nebo dalšího vybavení a nedodržování tohoto provozního řádu, může mít za následek odepření
dalšího vstupu na sportoviště správcem či vlastníkem.
17. Sportoviště je uzamčené. Rezervovat sportoviště lze dva dny předem na tel. čísle
312 659 128, mobilním čísle 601 23 20 23, SMS zprávou na tel. čísle 601 23 20 23 nebo emailem: bratronice@bratronice.cz. Hrací doba je 60 minut. Klíče od vstupních dveří sportoviště
předá správce uživateli na místě.
18. Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2021.

19. Důležitá telefonní čísla:

112 TÍSŇOVÁ LINKA

155 LÉKAŘSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

150 HASIČI

158 POLICIE ČR

Miloslava Knížetová, starostka obce Bratronice
Tel. 736 540 808

