VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
Radvanická 17, Ostrava-Michálkovice

PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ
U HASIČSKÉ ZBROJNICE
		
květen – červenec		
Pondělí

✆ 16:00 – 20:00

srpen		

září – říjen

✆ 16:00 – 19:00

✆ 14:00 – 17:00

Úterý
✆ 15:00 – 17:00
✆ 15:00 – 16:00
		 17:00 – 20:00 		 16:00 – 19:00

✆ 14:00 – 17:00

Středa
✆ 15:00 – 17:00
✆ 15:00 – 16:00
		 17:00 – 20:00 		 16:00 – 19:00

✆ 14:00 – 17:00

Čtvrtek
✆ 15:00 – 17:00
✆ 15:00 – 16:00
		 17:00 – 20:00 		 16:00 – 19:00

✆ 14:00 – 17:00

Pátek
✆ 15:00 – 17:00
✆ 14:00 – 16:00
		 17:00 – 20:00 		 16:00 – 19:00

✆ 14:00 – 17:00

Sobota
✆ 9:00 – 11:00
✆ 9:00 – 11:00
✆ 9:00 – 11:00
		 15:00 – 20:00 		 15:00 – 19:00		 15:00 – 17:00
Neděle		 15:00 – 18:00 		 15:00 – 18:00		 15:00 – 17:00

✆ Správce je přítomen jen v případě předchozí

objednávky. Po dohodě se správcem je možné
pronájem hřiště objednat na tel. č. 602 799 882.
Děti a mládež do 15 let zdarma, dospělí zaplatí
poplatek 70 Kč za hodinu.

1. Hřiště mohou využívat děti, děti s doprovodem dospělého a mládež bezplatně; děti do 6 let pouze
v doprovodu dospělé osoby.
2. Hřiště je možné využívat jen k určeným aktivitám dle aktuálního vybavení. Návštěvník musí dbát pokynů
přítomného správce hřiště. Nejedná se o pedagogický dozor.
3. Pobyt na hřišti je pro každého návštěvníka na vlastní nebezpečí. V případě úrazu nebo odcizení osobních
věcí se neuplatňuje náhrada z pojistky městského obvodu.
4. Všichni návštěvníci hřiště jsou povinni zacházet šetrně se zařízením hřiště. V případě způsobení jakékoliv škody
na majetku městského obvodu jsou tuto škodu povinni uhradit v plné výši.
5. Pověřený zaměstnanec je oprávněn bezplatně půjčovat sportovní potřeby, které jsou návštěvníci povinni
používat pouze k určeným účelům.
6. Návštěvníci jsou dále povinni:
• dodržovat tento Provozní řád,
• nahlásit vzniklou škodu na zařízení hřiště neprodleně správci,
• vstupovat na hřiště pouze ve vhodné, čisté a sportovní obuvi,
• chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali sami sebe a ostatní návštěvníky,
• udržovat čistotu a pořádek.
7. V celém areálu hřiště platí zákaz:
• poškozování a znečišťování plochy a vybavení hřiště,
• jízdy na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod.,
• kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek,
• vstupu se zvířaty,
• používat herní zařízení, která jsou poškozená a označená nápisem „mimo provoz“.
8. Kontakt na provozovatele: statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Michálkovice,
e-mail: info@michalkovice.ostrava.cz.

Partneři projektu:

Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.
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