TS DUKOS Dubňany,
příspěvková organizace
Palackého 1406, Dubňany, 696 03

Provozní řád
venkovní hrací plochy – přírodní areál Dubňany
Vážení návštěvníci,
Přírodní areál v Dubňanech je vybudován a udržován pro využití volného času,
sportovních aktivit a radosti dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o
dodržování podmínek tohoto Provozního řádu. Zařízení areálu nepoužívejte, pokud je
zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené! Pro řešení Vašich
problémů a pomoci se zajištěním aktivity se obracejte na správce areálu.
Děti do 15-let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.
Provozní doba:
květen – září
říjen – duben

8.00 – 20.00 hod
9.00 – 19.00 hod

Je zakázáno:
 poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení
 volné pobíhání domácích zvířat
 vjíždění motorových vozidel
 stanování a rozdělávání ohňů
 používat branky, překážky atd., které nejsou bezpečným a spolehlivým způsobem
zajištěny (ukotveny) proti jejich pádu, příp. převrácení.
Je Vaší povinností:
 respektovat Provozní řád
 řídit se pokyny správce areálu
 chovat se ukázněně tak, aby nedocházelo k ohrožení Vás samotných ani ostatních
návštěvníků areálu
 dodržovat čistotu
Bezpečnostní pokyny:
1. K převlékaní využívejte určené místnosti nebo šatny. Během Vašeho pobytu je
zajištěno uzamčení Vašich oděvů a věcí. Dále zajistěte uložení cennějších
předmětů (hodinky atd.). Na hřiště vcházejte pod vedením učitele, trenéra, jiné
dospělé osoby. Používejte určené vchody.
2. Před zahájením výuky, utkání, tréninku apod. není vstup na hřiště povolen. Na
hřiště vstupovat jen v doprovodu učitele, trenéra, jiné dospělé osoby.
3. Je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky
atd.) a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen učitel, trenér, jiná dospělá
osoba.
4. Na hřišti zachovávejte čistotu a pořádek.
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5. Po skončení akce zajistí učitel, trenér, jiná dospělá osoby pořádek na hřišti a
nechá uklidit veškeré nářadí, náčiní a pomůcky, které jste potřebovali.

6. Na hřiště je vstup povolen jen určenými vchody (nikoliv přes plot).
7. Je zakázáno vnášet na hřiště jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou či
jiné sporty, překážky, stojany na sítě atd. Výjimku tvoří nářadí a pomůcky pro
výuku tělesné výchovy.
Postihy a sankce:
Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem je přestupkem ve smyslu §
46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za
takovéto porušení uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč.
Správce hřiště:
Pokud potřebujete poradit nebo pomoci kontaktujte správce areálu: Filipovič Josef
mobil: +420607153998
Provozovatel:
TS DUKOS Dubňany,
příspěvková organizace
Palackého 1406, Dubňany, 696 03
Tel: 518 366 608

V Dubňanech dne 01.12.2009
Petra RUSINSKÁ v.r.
vedoucí organizace

Záchranná služba: 155

Hasiči: 150
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IZS: 112

