P ROVOZNÍ ŘÁD
HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM TŘETÍ GENERACE

1. Tento provozní řád stanoví dobu, základní podmínky provozu, údržby, spravování,
povinnosti při užívání a nedodržování ustanovení provozního řádu „Hřiště s umělým
trávníkem “ (dále jen „hřiště“).
Provozovatelem tohoto hřiště je FK SLAVOJ ČESKÝ KRUMLOV,z.s..
2. Plochu lze objednat pouze na základě závazné objednávky u kontaktní osoby.
3. Na plochu smí vstoupit v rámci pronájmu max. 40 osob (max. 2 mužstva).
4. V případě, že si klub závazně objedná a nevyužije daného pronájmu, zaplatí
finanční částku jako by se zúčastnil.
5. Na plochu se smí vstoupit pouze v kopačkách s lisovanou podrážkou, v kopačkách
s gumovou podrážkou (turfy), v gumotextilních kopačkách a v běžecké obuvi
(botasky, tenisky). Zákaz vstupu v kopačkách s kolíkovými a ocelovými špunty, a
také v kopačkách se „šroubky“.
6. Klíče od sportovního areálu , šaten a branek jsou k dispozici u správy stadionu
pronajímatele v prostorách budovy FK Slavoj Český Krumlov,z.s.
7. Pronajímatel nezodpovídá za věci v šatnách a jejich případné ztráty (nenechávat v
nich zejména cenné věci).
8. V celém prostoru hřiště je zakázáno:
• vstupovat na hřiště v nevhodné nebo znečištěné obuvi
• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
• manipulovat s ostrými předměty
• vstupovat na hřiště mimo otevírací dobu
• vstupovat na hřiště se zvířaty
• jezdit na kole, kolečkových bruslích nebo se pohybovat pomocí jiných dopravních
prostředků
• kouřit, rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm
• plivat, odhazovat žvýkačky nebo jiným způsobem znečišťovat hřiště
• konzumovat alkohol a užívat omamné látky
• přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné
předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
9. Sportovní vybavení (míče), rozhodčí a občerstvení si zajišťuje nájemce sám na
své náklady.
10. Pronájem je splatný předem u správy hřiště.
11. Pronajímatel si vyhrazuje právo utkání zrušit či přeložit na jiný termín v případě
změny klimatických podmínek, bez jakékoli finanční náhrady vůči nájemci.

12.V případě zjištění jakékoliv závady na hřišti je uživatel povinen tuto skutečnost
neodkladně oznámit správci hřiště. Dojede-li k majetkové škodě v prostoru hřiště,

kterou způsobí některý z uživatelů, je povinen tuto škodu uhradit správci hřiště.
Každý uživatel je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto provozního
řádu. Pokud uživatel nedodrží některé ustanovení tohoto řádu je správce oprávněn
takového uživatele ze hřiště vykázat. V případě způsobení škody na majetku na hřišti
se postupuje dle ustanovení bodu 12.
13.

V budově šaten FK je k dispozici lékárna první pomoci včetně defibrátoru
Provozní doba hřiště je od 8.00 do 20.00 hodin.
Ceník za služby spojené s hřištěm s umělým trávníkem III. generace.
Rozměr umělé trávy – 98 x 60 m (hrací plocha 90 x 54 m)
ZÁPAS (2 hod) –

celé hřiště ( kabina,sprcha,)

3.000,00 Kč

TRENINK( 1,30 hod.) -

celé hřiště (kabina,sprcha)

2.000,00 Kč

TRENINK (1,30 hod.) -

půlka hřiště (kabina,sprcha, zapůjčení branek)) 1.000,00 Kč

VEŘEJNOST (1,30 hod.) půlka hřiště (zapůjčení branek, kabiny, sprcha)
ceny jsou včetně případného použití osvětlení

800,00 Kč

Mládež českokrumlovských sportovních klubů, škol,
mateřských školek a městské složky veřejné správy
v domluvených termínech zdarma.
Platby hotově proti pokladnímu dokladu,

Provozovatel:

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba: 155

Fotbalový klub Slavoj Český Krumlov, z.s.
Policie ČR: 158,
Městská policie: 156
Hasiči: 150

Kontaktní osoba: Šváb Zdeněk st. mob. 606 717 311
Tento provozní řád schválil
Výkonný výbor FK Slavoj Český Krumlov,z.s.
Dne 25.2. 2021, který nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení.
V Českém Krumlově dne 25.2. 2021

____________________________
Zdeněk Šváb člen stautárního orgánu

____________________________
Jan Pils člen statutárního orgánu

