Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

Provozní řád školního hřiště
Provozní doba pro školu:

7.00 – 16.00 hodin

Provozní doba pro veřejnost: 16.00 – 19.00 hodin denně (pracovní dny, soboty,
( 15.04. - 15.10.)
neděle, svátky, prázdniny)
Mimo provozní dobu a v případě nepříznivých povětrnostních podmínek je vstup
do areálu školního hřiště z a k á z á n !
Povinnosti návštěvníků

Hřiště je možno používat pouze k určeným sportovním aktivitám. Návštěvníci
musí dbát pokynů přítomného sportovního asistenta, nebo správce hřiště.

Sportovní asistenti mohou zasahovat do sportovních a jiných aktivit a vyžadovat
dodržování pravidel slušného chování a zásady „fair play“.

Sportovní asistenti mohou bezplatně půjčovat sportovní potřeby. Návštěvníci
jsou povinni užívat tyto potřeby pouze k určeným účelům a dle pokynů sportovního
asistenta.


Na hřiště je povolen vstup jen určenými otevřenými brankami, nikoliv přes plot.


Návštěvníkům hřiště je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se v areálu a
manipulovat s nimi. Je zakázáno vnášet jakékoliv vlastní pomůcky (např. branky na
kopanou či jiné sporty, stojany na sítě atd.)a užívat sportovní zařízení při zjištěném
poškození.


Na sportovní plochu je možno vstupovat pouze ve sportovní obuvi.



V areálu je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech.


V areálu jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. Psi mají do areálu
hřiště z hygienických důvodů vstup zakázán.

V areálu hřiště jsou všichni povinni dodržovat pravidla slušného chování ,
chovat se ukázněně a tak, aby neohrožovali bezpečnost ostatních ani svou.

1a herní ploše je zakázáno jíst, pít, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje,
užívat omamné látky a konzumovat žvýkačky.


Uživatelé hřiště (jejich zákonní zástupci) nesou plnou zodpovědnost za jimi
způsobené škody dle § 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.

Veškerá činnost, kterou návštěvníci provozují v areálu hřiště, provádějí na
vlastní nebezpečí, bez nároku na odškodnění ze strany provozovatele a majitele
objektu.
Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu jsou pověřeni sportovní asistenti a
správce hřiště ve spolupráci s Městskou policií Ostrava.
1ávštěvníky, kteří provozní řád nebudou dodržovat, mohou sportovní asistenti
nebo správce hřiště vykázat z areálu školy.

Provozní řád nabývá platnosti dnem 15.04.2010.
Kontaktní telefon: 596 784 375
Tísňové linky: 112 integrovaný záchranný systém
150 hasiči
155 záchranná služba 1.pomoci
156 Městská policie
157 Policie ČR

Mgr.Šárka Gregorová
ředitelka

V Ostravě dne 14.04.2010

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Provozní řád školního hřiště
Provozní doba pro školu:

7.00 – 16.00 hodin

Provozní doba pro veřejnost:
( 15.04. - 15.10.)

16.00 – 19.00 hodin ( pracovní dny, soboty, neděle, svátky,
prázdniny)

Mimo provozní dobu a v případě nepříznivých povětrnostních podmínek je vstup
do areálu školního hřiště z a k á z á n !
Povinnosti návštěvníků
Hřiště je možno používat pouze k určeným sportovním aktivitám. Návštěvníci musí dbát pokynů
přítomného sportovního asistenta, nebo správce hřiště.
Sportovní asistenti mohou zasahovat do sportovních a jiných aktivit a vyžadovat dodržování pravidel
slušného chování a zásady „fair play“.
Sportovní asistenti mohou bezplatně půjčovat sportovní potřeby. Návštěvníci jsou povinni užívat
tyto potřeby pouze k určeným účelům a dle pokynů sportovního asistenta.
Na hřiště je povolen vstup jen určenými otevřenými brankami, nikoliv přes plot.
Návštěvníkům hřiště je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se v areálu a manipulovat s nimi. Je
zakázáno vnášet jakékoliv vlastní pomůcky (např. branky na kopanou či jiné sporty, stojany na sítě
atd.)a užívat sportovní zařízení při zjištěném poškození.
Na sportovní plochu je možno vstupovat pouze ve sportovní obuvi.
V areálu je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech.
V areálu jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. Psi mají do areálu hřiště z hygienických
důvodů vstup zakázán.
V areálu hřiště jsou všichni povinni dodržovat pravidla slušného chování , chovat se ukázněně a tak,
aby neohrožovali bezpečnost ostatních ani svou.
1a herní ploše je zakázáno jíst, pít, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky
a konzumovat žvýkačky.
Uživatelé hřiště (jejich zákonní zástupci) nesou plnou zodpovědnost za jimi způsobené škody dle §
415 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Veškerá činnost, kterou návštěvníci provozují v areálu hřiště, provádějí na vlastní nebezpečí, bez
nároku na odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu.
Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu jsou pověřeni sportovní asistenti a správce
hřiště ve spolupráci s Městskou policií Ostrava.

1ávštěvníky, kteří provozní řád nebudou dodržovat, mohou sportovní asistenti nebo správce
hřiště vykázat z areálu školy.

Provozní řád nabývá platnosti dnem 15.04.2009.
Kontaktní telefon: 596 784 375
Tísňové linky: 112 integrovaný záchranný systém
151 hasiči
158 záchranná služba 1.pomoci
159 Městská policie
158 Policie ČR

Mgr.Šárka Gregorová
ředitelka

V Ostravě dne 14.04.2010

