NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU
S VEŘEJNÝMI PROSTORY NA ULICI FRÝDECKÁ
(Dále jen „Sportovní areál“)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů, návštěvníků
i sportovního areálu na ul. Frýdecké v Českém. Těšíně, jehož vlastníkem je město Český Těšín.
Vstupem do sportovního areálu se každý uživatel i návštěvník zavazuje k dodržování zásad tohoto
provozního řádu a dbát pokynů odpovědných pracovníků. Za osoby mladší 15 let plně odpovídají
v této souvislosti jejich rodiče, případně odpovědný vyučující, trenér či vedoucí.

VSTUP DO AREÁLU
1. Zařízení slouží výhradně ke sportovnímu využití.
2. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu a zamčené brány
a poškozování pletiva je zakázáno.
3. Zákaz vstupu osobám podnapilým a pod vlivem omamných látek a drog.
4. Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
5. Vstup do areálu je možný pouze s vědomím správce, a to ve sportovní obuvi.
6. Uživatelé využívají sportovní areál na vlastní nebezpečí a jsou povinni udržovat pořádek
v celém areálu, odpadky odhazovat do odpadkových košů. Po ukončení využívání předat
hřiště uklizené a v nepoškozeném stavu správci.
7. Ve sportovním areálu je přísně zakázáno:
- kouření a vstup s otevřeným ohněm či předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků
(pyrotechnické prostředky, chemické látky apod.),
- užívání alkoholických nápojů, drog a jiných omamných látek,
- jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění sportovní hmoty
na běžecké dráze, víceúčelového hřiště (volejbal, basketbal, sektor skoku do dálky,
vrhačský sektor),
- vstupování na umělé povrchy ve znečištěné obuvi (bláto, písek, …),
- vhazování jakýchkoliv předmětů na běžeckou dráhu a další hrací plochy,
- vnášení skleněných láhví,
- používání obuvi s černou podrážkou zanechávající čmouhy a atletických treter
s délkou hřebů delší jak 9 mm na běžecké dráze a dalších plochách,
- vstup v atletických tretrách na fotbalové hřiště,
- jízda na kole mimo vyhrazenou bike dráhu,
- vstup na inline dráhu s kočárkem,
- odhazování použitých žvýkaček v celém sportovním areálu,
- lezení po sítích za brankami a veškerých plotech,
- poškozování umělého osvětlení a jakéhokoliv dalšího zařízení v areálu,
- bez písemného souhlasu vlastníka objektu využívat hřiště pro komerční účely.
8. Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání ze sportovního areálu, případně
k následnému vymáhání uhrazení vzniklé škody.

PROVOZNÍ POKYNY
1. Všichni návštěvníci i uživatelé sportovního areálu jsou povinni šetřit zařízení, které je
majetkem města Český Těšín a udržovat jej v čistotě. Návštěvníci jsou povinni nahlásit
a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na
majetku ostatních osob.
2. Za škody na osobním majetku, za poranění či úrazy nenese provozovatel žádnou
odpovědnost.
3. Jednotlivé sportovní plochy lze využívat jen ke sportům, pro které jsou určeny.
4. Uživatelé in-line dráhy jsou povinni dbát opatrnosti a brát ohled na pomalejší bruslaře.
5. Při používání všech sportovních ploch a drah doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti v případě
deště. V případě nepříznivého počasí (silný déšť, sníh) rozhoduje správce o možnosti využití
jednotlivých sportovišť ve sportovním areálu.
6. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky sportovního areálu.
7. Všichni uživatelé i návštěvníci sportovního areálu jsou povinni respektovat pokyny správce
sportovního areálu. Při zajišťování pořádku ve sportovním areálu správce spolupracuje
s Městskou policií v Českém Těšíně.

VŠEOBECNÉ POKYNY
PROVOZNÍ DOBA

denně

7:00 – 20:00 hod.

SPRÁVCE AREÁLU

tel: 731 401 776
Objednávání jednotlivých sportovních ploch.

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2021

Provozovatel areálu:
Správa účelových zařízení, příspěvková organizace
Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín
IČ: 75107040
DIČ: CZ75107040

www.suzct.cz
 info@suzct.cz
 +420 731 401 776

