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                                   PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ  

                                                

 Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků hřiště. 

 Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.  

 Areál hřiště vlastní a provozuje OS Podještědští Pardálové. 

  

ÚČEL MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ (dále jen MH) 

• MH je určeno pro sportovní aktivity a provozování míčových her na umělém trávníku:  

házená, florbal, malá kopaná, vybíjená, basketbal,  badminton, hokejbal 

• MH je určeno pro veřejnost města Jablonné v P. a může být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněno  

pro ZŠ, MŠ, Speciální ZŠ, Dětský domov,  sportovní a jiné zájmové organizace a skupiny 

 

PROVOZNÍ PRAVIDLA 

• MH je otevřeno celoročně 

• OS Pardálové jakožto provozovatel zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy a dohlíží na dodržování  

provozního řádu uživateli a pořádku. 

 Provozovatel je oprávněn vykázat z areálu uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují provozní řád.  

 Hřiště slouží výhradně a pouze k provozování sportu a sportovních her. 

• provozovatel MH nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním  

provozního řádu hřiště,  neručí za odložené věci v areálu hřiště a nenese  odpovědnost za poškození či zcizení  

soukromých věcí uživatelů hřiště 

• v případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení, 

 je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli.  

Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním.  

Při svévolném ničení a poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé zodpovědnosti 

 za způsobené škody – bude požadována plná náhrada škod 

• uživatel vstupuje a pobývá na MH na vlastní nebezpečí a chová se tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe  

(dle pravidel dané hry).  

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.  
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PROVOZNÍ PRAVIDLA – ZIMNÍ SPORTY 

• při veřejném bruslení je zakázáno používání hokejových holí, puků, dále se na ledové ploše nesmějí 

konzumovat potraviny, nesmí se kouřit, odhazovat nečistoty na led, vnášet předměty, které mohou ohrozit 

či zranit ostatní návštěvníky.  

• lední hokej lze hrát pouze při rezervaci celé hrací plochy  

• při provádění údržby ledové plochy jsou návštěvníci povinni led opustit  

• na ledové ploše je zakázáno ohrožovat ostatní návštěvníky i sebe rychlou bezohlednou jízdou, narážet a 

strkat do ostatních a kličkovat mezi ostatními.  

• náštěvníkům do 10 let a začátečníkům se doporučuje  používání ochranných přileb.  

  

POVINNOSTI UŽIVATELE 

• využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům, seznámit se s provozním řádem MH 

• dodržovat provozní dobu MH, brát na vědomí a dodržovat pravidla rezervace hřiště; 

mimo provozní stanovenou dobu není povoleno se na hřišti pohybovat 

• svým chováním neohrožovat či neomezovat ostatní osoby na MH 

• dbát ochrany sportoviště, kontrolovat stav hřiště při příchodu a odchodu a jakékoliv poškození 

a poškozování ihned hlásit provozovateli 

• uhradit veškeré škody a ztráty, které byly způsobeny jeho vinou 

• dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany 

• zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to : 

provozovateli na tel. čísle 602621721 či 724891360 či POLICII ČR - linka 158. 

Při nutnosti zásahu volat : ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – linka 155, HASIČI – linka 150, 

TÍSŇOVÁ LINKA – linka 112. 

  

DÁLE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ 

• vstupovat do prostoru hřiště jiným způsobem než za použití vstupních vrátek 

• vstupovat do prostoru hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi – zejména v kopačkách s kolíky, 
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tretrách, botách na podpatku apod. 

 Vstup na hřiště je povolen pouze v hladké sportovní obuvi,sálové obuvi, turfech,  

• provozování sportů, užití náčiní a nářadí, pro které není hřiště určeno – např. koloběžky, 

kolečkové brusle, skateboardy, jízdní kola, odstrkovadla atd. 

• v prostoru hřiště je zakázáno konzumovat potraviny, alkohol, slazené a barevné tekutiny, 

žvýkačky, kouřit, požívat jiné návykové látky, plivat 

• vnášení ostrých předmětů, skleněných lahví, chemikálií a jiných předmětů ohrožujících zdraví 

a bezpečnost 

• poškozovat a znečišťovat prostory vč. mantinelů, zařízení a vybavení, odhazovat odpad mimo 

odpadkové koše. Přemísťovat jakékoliv vybavení bez souhlasu správce MH. 

• věšet se či jinak zatěžovat veškeré sítě a branky 

• vstupovat na hřiště s/na kole, se zvířaty 

• pobývání dětí do 8 let bez dohledu zákonného zástupce 

• manipulovat s otevřeným ohněm či používání zábavné pyrotechniky 

• užívat zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký 

• vstupovat na hřiště, pokud jeho stav brání v užívání 

• chovat se nevhodně tak, aby bylo omezováno nebo obtěžováno nejbližší okolí 

 

PROVOZNÍ DOBA A REZERVACE 

K zajištění provozu a organizaci časového harmonogramu určuje provozovatel tyto garanty: 

• zajištění provozu, půjčování, vstup – správce MH 

• dlouhodobý přehled obsazení hřiště – www.pardalove.xf.cz, tel. 602621721 či 724891360 

 

• pro organizaci využití kapacity MH je nutno využívat rezervační systém na www.pardalove.xf.cz 

• každý uživatel se musí registrovat dle pokynů uvedených v rezervačním systému 

 Provozní doba : od 1. dubna do 30. září – od 8:00 do 22:00 hod (večer možnost osvětlení) 

http://www.pardalove.xf.cz/
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od 1. října do 30. března -  od 9:00 do 16:00 hod a další využití pouze s osvětlením 

 

CENÍK A PLATBA 

• pronájem hrací plochy  100kč/hodina 

• pronájem hrací plochy s osvětlením 200kč/hodina 

• roční skupinová permanentka (10 osob)  4000Kč (bez osvětlení) 

• vstupné na veřejné bruslení je dobrovolné a platí se správci MH 

 

Úhrada za pronájem se provádí : 

1) přímou platbou cash v restauraci U Koláče 

2) převodem na účet 1029201468/6100 

3) platba mobilním telefonem přes niže uvedený QR kód 

 

• QR kód platby za pronájem hřiště na 1 hodinu bez osvětlení 
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• QR kód platby za pronájem hřiště na 1 hodinu s osvětlením  

 

 

 

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být 

rozhodnutím provozovatele provoz omezen nebo zrušen na dobu nezbytně nutnou. 


