Provozní řád víceúčelového hřiště
. Obecné údaje
Víceúčelové hřiště je umístěno v severní části areálu koupaliště Pod Pecníkem 2241, Vsetín.
Provozovatelem areálu je Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, 755 01 Vsetín,
IČ: 28593987, DIĆ: CZ 28593987, www.vsetinskapsortovní.cz. Majitelem areálu je město Vsetín.

II. Popis hřiště
Rozměry jsou 32x20 m a povrch je tvořen umělým dvouvrstvým vodopropustným pryžovým
granulátem EPDM pojený polyuretanem.
Hřiště je určeno pro individuální i skupinové sporty. Je nalajnováno pro tenis, volejbal, basketbal,
malý fotbal, nohejbal.

III. Provozní doba hřiště
Hřiště je otevřeno od května do října probíhajícího roku. V období provozu koupaliště je přístupné
vždy během provozní doby koupaliště, tj. 10:00 – 20:00 (hřiště je návštěvník povinen opustit 19:30),
v době mimo provoz koupaliště je třeba oznámit potřebu využití na e- mailové adrese
sport@vsetinskasportovni.cz nebo si čas rezervovat pomocí rezervačního systému, který je umístěn
na http://www.vsetinskasportovni.cz/koupaliste/rozvrh-hriste-koupaliste.html. Zde najdete i ceník
pronájmu hřiště.

IV. Povinnosti návštěvníka











Každý návštěvník je povinen respektovat návštěvní řád hřiště a pokyny obsluhujícího
personálu
Návštěvník hřiště je povinen chovat se tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní uživatele hřiště
Na hřiště se nesmí vnášet skleněné, ostré předměty, zbraně, nesmí se zde manipulovat
s otevřeným ohněm
Na hřiště je zakázaný vjezd na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech, apod.
V případě mokrého a kluzkého povrchu se nesmí hřiště používat
Hřiště se nesmí používat v době bouřky
V případě, že je na povrchu hřiště viditelná závada, je návštěvník povinen hřiště okamžitě
opustit a závadu hlásit u poklady areálu
Na hřišti je zakázáno požívání alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních
látek, je také zakázáno zde kouřit
Návštěvník je povinen udržovat pořádek na hřišti, odpadky odhazovat do košů před vstupem
na hřiště
Návštěvní je povinen na požádání prokázat se platnou vstupenkou

V. závěrečná ustanovení
V případě ohrožení návštěvník zavolá obsluhující personál – Pokladna 734 522 286, vedoucí plavčík
605 844 415 nebo se přímo obrací na:
Záchranná služba
Městská Policie
Policie ČR
Hasiči
IZS

155
156
158
150
112

Tento návštěvní řád je platný od 4. 7. 2014.
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