Provozní řád fotbalového hřiště Hrobce
závazný pro všechny návštěvníky areálu.
Majitel: Obec Hrobce, Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce, www.info@hrobce.cz,
tel: 416 848 023,
Správce hřiště: Miloslav Řípa 723 451 298
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví
návštěvníků fotbalového hřiště a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně
dodržovat.

1.V areálu fotbalového hřiště se k sobě chováme slušně a ohleduplně, jakékoliv
projevy vulgarity či násilí jsou nepřípustné.
2.Je zakázáno kouřit, konzumovat potraviny a alkoholické nápoje v
prostorách travnaté plochy hřiště.
3.V celém areálu fotbalového hřiště je zakázáno odhazovat odpadky
mimo prostory k tomu určených.
4.Je přísně zakázáno vhazovat na hrací plochu zábavní pyrotechniku.
5.Vstup do hráčských šaten je povolen pouze hráčům, členům realizačních týmů
a osobám s pověřením obce nebo SK Hrobce.
6.K vybavení fotbalového areálu a tréninkovým pomůckám jsou všichni
povinni chovat se ohleduplně, jakékoliv zjištění poškození věcí je povinnost
toto neprodleně nahlásit vedení fotbalového klubu, popř. trenérům nebo zástupci
obce Hrobce.

7.Je zakázáno neoprávněným osobám a dětem jakkoliv manipulovat s
přenosnými brankami.
8.Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí na
ploše i v areálu fotbalového hřiště.
9.Je zakázáno v celém areálu fotbalového hřiště volné pobíhání psů, domácích
zvířat a jízda na jízdním kole.
10.Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování, nebo
při svévolném ničení a poškozování zařízení budou tyto osoby vykázány,
popř. Budou oni nebo jejich zákonní zástupci bráni k přímé odpovědnosti za
způsobené škody.
11. Po skončení sportovní činnosti musí být hřiště uklizené bez tréninkových
pomůcek, pitných lahví, nečistot.
12. Přenosné branky musí být uloženy na vyhrazeném místě a zabezpečeny tak,
aby nemohlo dojít k jejich převrácení.
13. Manipulace s přenosnými brankami může být prováděna jen v přítomnosti
zodpovědné osoby a dle jejich pokynů.
14.Návštěvníci jsou povinni chovat se v celém areálu slušně a nepoškozovat
pomůcky, zařízení sportoviště a kabin.
15. V případě nebezpečí vzniku poškození trávníku provozovatel zakáže vstup
na hrací plochu.
Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva obce Hrobce dne 12. 11. 2015
v bodě č. 5.
Starosta obce Hrobce Bc. Petr Kříž

