
C E N Í K
 víceúčelového hřiště tJ SoKol

celé hřiště za 1 hodinu 300,- Kč
1 KURt (volejbal, nohejbal, košíková) 150,- Kč
Jednotlivec - nečlen 80,- Kč
zš RoztoKy, oddíly tJ ve svých hodinách zdaRma

členové tJ SoKol RoztoKy mimo své hodiny v rozvrhu
celé hřiště za 1 hodinu 200,- Kč
1 KURt (volejbal, nohejbal, košíková) 100,- Kč
Jednotlivec 40,- Kč

CENA ZAHRNUJE VYUŽITÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VČETNĚ VYBAVENÍ



Provozní řád víceúčelového hřiště
Čl. I - využívání hřiště

1 Zřizovatelem a provozovatelem víceúčelového hřiště (VH) je TJ Sokol Roztoky.
2 VH je určeno k aktivnímu odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (košíková, volejbal, 

nohejbal, tenis, házená, malá kopaná ap.)
4 Uživatel VH může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu a po dohodě se správcem VH.
5 Uživatel VH je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu uživatel dbá bezpeč- 

nostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.

Čl. II - Provoz a správa hřiště
1 Hrací sezona trvá zhruba 9 měsíců v roce v závislosti na počasí a rozhodnutí správce VH.
2 Za plynulý provoz VH odpovídá pověřený správce.
3 Denní provozní doba: 8.00 - 21.00h (8.00 - 14.00 škola – dle zájmu, 14.00 - 21.00 oddíly TJ a veřejnost).
4 Rezervace bude zajišťována na základě objednávek u správce VH osobně, nebo na tel. 721 440 905 eventuálně 723 154 464.
5 V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (sníh, déšť, silný vítr apod.) je správce oprávněn omezit nebo zcela zrušit provoz 

VH a bude řešit operativně a okamžitě s objednateli.
6 Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je objednatel povinen změnu ohlásit neprodleně správci VH, 

nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem.
7 V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto zá-

vadu neodkladně nahlásit správci VH.
8 Vybíráním poplatků za užívání VH je zodpovědný správce VH, event. jiná osoba pověřená výborem TJ Sokol.
9 Každý vstup na pozemek sportoviště bez souhlasu správce může být řešen jako přestupek podle přestupkového zákona č. 200/1990 

Sb. v platném znění.

Čl. III - dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1 V prostoru VH je zakázáno jakékoliv znečišťování a poškozování plochy.
2 V této souvislosti zde platí:
 - zákaz kouření a manipulace s ohněm
 - zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 - zákaz vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatkem, černou podrážkou apod., přednostně se světlou  

 podrážkou)
 - zákaz vstupu se zvířaty (platí v celém areálu)
 - zákaz manipulace s ostrými předměty
 - zákaz vstupu dětem do 8 let bez doprovodu rodičů či trenéra
 - zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa  
 - zákaz  konzumace alkoholických nápojů, nealko nápojů na bázi „coly“ a jídel všeho druhu
 - zákaz vstupu podnapilým osobám
 - v zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na VH pouze hracím osobám + rozhodčím.
3 Pro všechny uživatele platí, že před vstupem na VH se dostatečně seznámí s tímto provozním řádem a budou bezpodmínečně 

dohodnuty časy zahájení a ukončení hry.
4 VH je možno obsadit na 60 resp. 120 min. včetně přípravy. V případě, že nejsou zájemci o další hru, je možné pobyt na VH hřišti 

prodloužit. Obecně platí, že prvních 50 min. je věnováno hře a dalších 10 min. přípravě hřiště pro další zájemce.
5 Uživatel VH nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
6 V případě souběžného konání jiné sportovní nebo kulturní akce, je uživatel povinen respektovat pokyny pořadatelů v zájmu jejího 

nerušeného průběhu.
7 Pro případ poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná u správce VH. Správce vede veškeré záznamy  

o ošetřeních.
8 Na viditelném místě jsou umístěna tel. čísla tísňového volání (Záchr. služba, hasiči, policie).
9 Uživatelům hřiště je k dispozici sociální zařízení v tělocvičně.
10 Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na VH na vlastní nebezpečí. tJ nenese odpovědnost za odložené věci.

Čl. IV - členové oddílů tJ Sokol roztoky
1 Členové oddílů TJ Sokol vstupují na VH bez poplatku v rozsahu svých hodin dle platného rozvrhu a pod vedením trenéra/vedoucího 

družstva a dbají jeho pokynům.
2 Trenér/vedoucí odpovídá za dodržování provozního řádu a za případné škody vzniklé na VH. V případě zjištění jakékoliv závady na 

uvedeném sportovišti jsou povinni tuto závadu hlásit správci.
3 Trenér/vedoucí odpovídá za dodržování pořádku na VH a za použití a čistotu vhodné obuvi.
4 Trenér/vedoucí odpovídá za uhrazení členských příspěvků všech hráčů, kteří využívají sportoviště v hodinách pro daný oddíl.

Čl. V - nedodržování ustanovení provozního řádu
1 Nedodržuje -li uživatel VH tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště,  

je povinen toto okamžitě ohlásit správci. Úmyslně způsobené škody je uživatel povinen odstranit na vlastní náklady, nebo opravu  
v celé výši uhradit.Nedodržování ustanovení podle provozního řádu, nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s pro-
vozem hřiště je nutné sdělit správci sportovního areálu.

2 odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé. Správce má právo a povinnost vyzvat uživatele  
k jeho dodržování, nebo požádat o odchod ze sportoviště. V případě nutnosti zásahu bude povolána Městská policie.

Tento provozní řád nabývá platnosti od 1. 3. 2009 Schváleno výborem TJ Sokol Roztoky dne 9. 2. 2009


