Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
PSČ 580 01, pošt. schránka 65, telefon + fax 569 422 179, IČO 709 110 29,
DIČ:CZ70911029

Provozní řád školního hřiště
Provozovatelem hřiště je Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Provozní pokyny:







Vstup na hřiště je možný pouze vstupní branou z parku Budoucnost.
Vstup na hřiště je povolen pouze v provozní době pro veřejnost.
Pobyt na sportovišti je pouze na vlastní nebezpečí.
Na hřiště je povolen vstup pouze ve vhodné sportovní obuvi.
Každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu a pořádek.
Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru sportoviště tak, aby svým jednáním
neohrozil bezpečnost svou i jiných osob, nezpůsobil škodu na zařízení či majetku
umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen chovat se tak, aby svým jednáním
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající
sportovní akce.
 Uživatelé jsou povinni jakoukoli závadu neprodleně hlásit na telefonním čísle
725 869 865.
Provozovatel nenese zodpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.
Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu věcí odložených v prostoru hřiště.

V prostoru sportoviště je zakázáno:
 znečišťovat či poškozovat plochu hřiště, vstupovat na hřiště mimo vyhrazenou
provozní dobu
 jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
 kouřit a konzumovat alkohol, vnášet a užívat drogy či jiné toxické látky
 manipulovat s otevřeným ohněm
 vstupovat na hřiště se psy
 odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem

Provozní doba hřiště:
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⃰ POUZE VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
⃰ ⃰ V MĚSÍCI BŘEZNU JSOU ÚDAJE PLATNÉ PRO ZIMNÍ ČAS, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSOU ÚDAJE PLATNÉ PRO LETNÍ ČAS
Provozní doba může být krácena, případně prodloužena dle počasí.

Pronájem:
Jednorázový či dlouhodobý pronájem hřiště si lze objednat na telefonním čísle 569 422 179,
případně 606 327 843
Písemné objednávky posílejte na adresu: info@zssady.cz

Závěrečná ustanovení:
Každý návštěvník hřiště je povinen dodržovat tento provozní řád a řídit se pokyny či příkazy
odpovědných osob.
Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky hřiště a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

V Havlíčkově Brodě 1. 3. 2017

PaedDr. Milena Honsová, ředitelka školy

