Provozní doba
od 1.5. do 30.9. od 800 do 2200
od 1.10. do 30.4. od 800 do 2100

(So, Ne od 900)
(So, Ne od 900)

Možnost rezervace pro jednotlivce a
organizované skupiny

Volný vstup bez rezervace, pomůcek a bez
nároku na celý prostor

Po÷Pá 1600 ÷ 2200 (2100)
So÷Ne 1300 ÷ 2200 (2100)

Po÷Pá 1300 ÷ 1600
So÷Ne 900 ÷ 1300

Přednostní právo vstupu pro ZŠ a MŠ
Po÷Pá 800 ÷ 1300

Je zakázáno
•
•
•
•
•
•
•

Je povinností
•

poškozovat a znečišťovat zařízení a
vybavení hřiště
kouření, konzumace alkoholu a
omamných látek, konzumace nápojů ze
skleněných obalů
vstup se zvířaty
používání motorových vozidel a bicyklů
stanovat, nocovat, rozdělávat ohně
používat nevhodnou obuv (kopačky
s kovovými špunty, tretry s hřeby)
odhazovat odpadky

•
•
•

respektovat návštěvní řád a pokyny
správce
chovat se ukázněně tak abych
neohrožoval ostatní ani sám sebe
udržovat čistotu
zkontrolovat stav hřiště před jeho
používáním, popřípadě okamžitě nahlásit
správci závady a poškození (v případě
nenahlášení budou škody vymáhány po
posledním návštěvníkovi/skupině který
poškození nenahlásil)

Upozornění
Vstup na sportoviště je na vlastní nebezpečí.
Dojde-li v prostoru sportoviště ke zranění osob či poškození vybavení, informujte neprodleně OÚ Otvovice.
Návštěva dětí do 15-ti let povolena v doprovodu plnoletých občanů. Za případné zranění ručí jejich zákonný
zástupce.
Při porušení návštěvního a provozního řádu je správce hřiště oprávněn dotyčnou osobu či skupinu
z prostoru sportoviště vykázat.
Pokud se setkáte s poškozováním hřiště a jeho vybavením oznamte to prosím neprodleně správci hřiště.

Pozor tento veřejný prostor je střežen kamerovým systémem
se záznamem.
Správce areálu:

pan Bartoš
pan Wachauf
pan Bretschneider
pan Bečán
OÚ Otvovice

tel.:
tel:
tel:
tel.:
tel:

735 791 732
736 604 764
604 813 381
737 219 062
315 783 185

Obec Otvovice se sídlem Otvovice č.p. 34, 273 27 Otvovice, IČ 00234745, tel. 315 783 185, IDDS: h57bxgc

Návštěvní a provozní řád
víceúčelového hřiště v Otvovicích

