PROVOZNÍ

ŘÁD

Investor a provozovatel: Obec Chlumec
Realizace I. etapy: 08-11/2011
Vedení realizace: Ing. Jan Mojžíš | Ing. Petr Bürger | David Gorčica MBA | Ing. Eliška Talířová
Odborný poradce developmentu: BETA 1 DEVELOPMENT s.r.o.
Odborný poradce výstavby: Mgr. Zdeněk Přívratský
Projektant: Helena Matějčková HEMAPROJEKT
Partneři výstavby: Kámen a písek, spol. s r.o. | JOFRA Plus, s.r.o. | LUMEN a.s. | STAVOINVEST CB s.r.o. | ROYAS k.s.
GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | Ing. Vladimír Berka - geodet | Jan Petr – instalatérství | GASPED spol. s r.o. | Pokorný-Sítě s.r.o.
Dotace: Jihočeský kraj | E.ON Česká republika, s.r.o.
Vážení uživatelé, vítáme Vás v našem areálu a děkujeme, že Provozní řád dodržujete.
I.
Využívání centra
1. Zřizovatelem a provozovatelem CENTRA SPORTU A ZÁBAVY CHLUMEC (dále jen CSZCH) je obec Chlumec.
2. CSZCH se skládá ze sportovního víceúčelového hřiště 40x20m (s parametry pro malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal a streetball) a zelených ploch pro
společenské akce (dětské dny, stavění Májky, oslavy, atd.)
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem CSZCH. Primárními uživateli CSZCH jsou obyvatelé obce Chlumec. Sekundárně
mohou CSZCH užívat ostatní fyzické i právnické osoby.
4. Uživatel CSZCH je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh činnosti. Po celou dobu užívání CSZCH je povinen dodržovat tento provozní
řád, dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku, dále je povinen dbát upozornění a pokynů správce CSZCH.
II.
Provoz a správa
1. Za organizaci a chod CSZCH odpovídá správce, který zároveň přijímá objednávky a případné úhrady příslušného pronájmu:
Karel Reischl ml. / Vojtěch Talíř ml. | 607 193 876
Podrobné informace o provozu: www.obec-chlumec.cz
2. Denní provozní doba: Po – Pá: 15,00 – 22,00 h; So – Ne: 08,00 – 22,00 h; Provozní dobu je možné upravit na základě dohody se správcem CSZCH.
3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.
4. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce
oprávněn další objednávky od tohoto objednatele nepřijímat.
5. V případě zjištění jakékoliv závady na zařízení CSZCH nebo v jeho bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci.
6. Vybíráním poplatků za nájem CSZCH je pověřen správce dle ceníku.
7. Uživatel CSZCH je povinen ohlásit správci každou škodu, kterou způsobí v souvislosti s činností, sdělit osobní údaje a projednat způsob náhrady škody.
8. Uživatelům CSZCH je k dispozici sociální zařízení v budově Obecního úřadu Chlumec. Klíče jsou u správce CSZCH.
9. Sportovní víceúčelové hřiště se zamyká. Klíče předává a přebírá zpět správce.
III.
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. Je zakázáno jakékoliv znečisťování nebo poškozování CSZCH.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:
-

3.
4.
5.
6.
7.
8.

odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
vstupu v nevhodné obuvi (boty s podpatkem, tretry s hřeby, apod.)
děti nevstupují na hrací plochu samy, ale vždy za dohledu plnoleté odpovědné osoby
vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
rozdělávání ohně a manipulace s ním na místech jiných než k tomu určených (zároveň nutné vždy rozdělávání ohně nahlásit správci)
vstup na sportovní víceúčelové hřiště se zvířaty
Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci, přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.
Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy.
Provozovatel nenese odpovědnost za odložené věci.
Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
IV.
Cena pronájmu

1.
2.
3.
4.

Obyvatelé obce Chlumec jsou oprávněni užívat CSZCH zdarma.
Cena pronájmu víceúčelového hřiště pro ostatní osoby činí 100,- Kč/hodinu.
Cena pronájmu zelených ploch pro ostatní osoby činí 2.000,- Kč/den.
Do celkové ceny pronájmu se započítává každá i jen započatá půlhodina. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
V.
Ostatní

1. Tento provozní řád včetně ceníku za pronájem schválilo zastupitelstvo Obce Chlumec svým usnesením č. 2/1/2012 ze dne 9.2.2012.
V Chlumci, dne 10.2.2012

Ing. Jan Mojžíš
místostarosta

Ing. Petr Bürger
starosta

Děkujeme všem sponzorům, partnerům a dobrovolníkům z řad občanů, kteří se podíleli na realizaci
a pomáhají s provozem

