Provozní řád sportoviště
U fotbalového hřiště
 Tento provozní řád nenahrazuje předpisy organizace, která sportoviště používá.
Organizace typu základní škola, mateřská škola, tělovýchovná organizace atd. se musí
současně řídit vlastními předpisy a vnitřními nařízeními.
 Uživatelé sportoviště musí být vždy zastoupeni osobou starší 18 let. Tato osoba
přebírá odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu a dále odpovídá za
poškozené předměty, které se poškodí v průběhu užívání sportoviště.
 Klíče od sportoviště vyzvedne odpovědná osoba od správce sportoviště a
bezprostředně po dokončení činnosti klíče odevzdá správci a to bez ohledu, zda na
sportoviště přichází jiná skupina. Tato skupina musí mít vyzvednuté vlastní klíče.
 Odpovědná osoba nahlásí správci poškozené předměty či sportovní náčiní, ke
kterému došlo v průběhu užívání sportoviště.
 Uživatelé sportoviště se nesmí snažit odstraňovat případná poškození zařízení nebo
sportovního náčiní.
 Rezervace užívání sportoviště se řídí dle přílohy č. 1 tohoto provozního řádu.
 Sportoviště a sportovní náčiní se smí používat pouze k tomu k čemu je určené a musí
být vždy bezpečně nainstalováno pro sportovní činnost, kterou skupina provádí.
o Sítě musí být instalovány pomocí přípravků a zařízení, které jsou pro upevnění
a vypnutí sítě určeny. Toto opatření se vztahuje na všechny sporty využívající
středové sloupky a sítě. (tenis, odbíjená, nohejbal atd.)
o Branky musí být vždy upevněny kotvícím přípravkem tak, aby nemohly pádem
zranit účastníky sportovní činnosti.
o Koše na basketbal musí být vybaveny závažím na konstrukci, po konstrukci se
nesmí lézt a hráči se nesmí zavěšovat za obrouček koše, ani za další konstrukční
prvky košové konstrukce.
o Všechna tato a další sportovní náčiní se instalují před zahájením činnosti a po
skončení činnosti se odstraní z prostoru hřiště. Odstraňování sportovního
náčiní se provádí v rámci rezervované doby sportoviště pro skupinu.
o Veškerá sportovní náčiní musí být zabezpečena proti krádeži a z toho důvodu
po ukončení činnosti musí uživatel zamknout sportovní náčiní do boxu u
vchodu do sportoviště případně větší části zamknout k pevné konstrukci tak jak
to bylo provedeno před zahájením sportovní činnosti.
 Vstup na sportoviště je povolen pouze ve cvičební obuvi (sálová sportovní obuv). Do
této obuvi se sportovec přezuje ve vyhrazeném prostoru před vchodem na hřiště. Je
přísný zákaz vstupu v neočištěné obuvi.
 Ze sportoviště a do sportoviště se vstupuje pouze určenými otvory. Je přísný zákaz
přelézání plotu.
 Uživatelé sportoviště musí bezpodmínečně respektovat pokyny správce nebo
majitele sportoviště.
 Rezervace sportoviště může být zrušena ze strany správce z důvodu nepřízně počasí.

 Evidenční poplatek uhradí uživatel sportoviště správci sportoviště při přebírání klíčů.
Výše poplatku je určena v příloze č. 2 tohoto provozního řádu.
 Provozní poplatek se hradí v případě snížené viditelnosti a použití umělého osvětlení
a jeho výše je určena v příloze č. 2 tohoto provozního řádu.
 Manipulace s umělým osvětlením smí být provázena pouze odpovědnou osobou. Po
opuštění sportoviště musí být toto zařízení vypnuto a rozvaděč pro umělé osvětlení
musí být zamčený.

V Budyni nad Ohří dne 1. 11. 2018
Zástupce vlastníka
sportoviště

Příloha č. 1
Tato příloha je nedílnou součástí provozního řádu sportoviště u fotbalového hřiště.

Rezervační systém
Sportovišť Budyně nad Ohří

https://www.supersaas.cz/schedule/mestoBudyne/Sportoviste














Odkaz na oficiální stránce Budyně, případně přímo na adrese
Rezervaci možno vytvářet maximálně 14 dní dopředu
Rezervaci možno zrušit nejméně 1 den dopředu
Rezervační moduly jsou 30 minut
Maximální doba rezervace jsou 2 hodiny na jednu akci
Zvláštní dny (dlouhodobější rezervace) je nutno objednat u administrátora na tel.
čísle 606555971
Pravidelné (opakující se aktivity) je nutno objednat u administrátora na tel. čísle
606555971
Objednávky je možno dělat osobně na přepážce infocentra v Budyni nad Ohří
v pracovní době
Objednávky je možno dělat telefonicky na tel. „……“ v pracovní době městského
úřadu Budyně nad Ohří nebo u administrátora (od 15:00 – 22:00)
Klíče na sportoviště u školy vydává:
RNDr. Blanka Horáčková,
tel.č. 773 036 661
Mgr. Vladislava Povová,
tel.č. 773 036 660
Ludmila Procházková, tel.č. 723 568 558
Klíče na sportoviště u fotbalového hřiště vydává :
Jan Husar,
tel.č. 702 486 268
Jaroslav Prošek,
tel.č. 737 672 950
Jiří Politeo st.,
tel.č. 737 272 676
František Prasátko st., tel.č. 607 928 238

 Klíče se vrací bezprostředně po ukončení činnosti, i za předpokladu okamžitého
střídání uživatelů sportoviště
 Případné zrušení rezervace je nutno dělat prostřednictvím administrátora
 V případě nevyužití prostor v době rezervace bude vyžadováno zaplacení poplatku
V Budyni nad Ohří dne 1. 11. 2018
Zástupce vlastníka
sportoviště

Příloha č. 2
Tato příloha je nedílnou součástí provozního řádu sportoviště u fotbalového hřiště.

Poplatek
Evidenční poplatek
Provozní poplatek

Sazba za započaté 2 hodiny
20 Kč/2hod
15 Kč/30 min

V Budyni nad Ohří dne 1. 11. 2018
Zástupce vlastníka
sportoviště

Provozní řád sportoviště
U základní školy
 Tento provozní řád nenahrazuje předpisy organizace, která sportoviště používá.
Organizace typu základní škola, mateřská škola, tělovýchovná organizace atd. se musí
současně řídit vlastními předpisy a vnitřními nařízeními.
 Uživatelé sportoviště musí být vždy zastoupeni osobou starší 18 let. Tato osoba
přebírá odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu a dále odpovídá za
poškozené předměty, které se poškodí v průběhu užívání sportoviště.
 Klíče od sportoviště vyzvedne odpovědná osoba od správce sportoviště a
bezprostředně po dokončení činnosti klíče odevzdá správci a to bez ohledu, zda na
sportoviště přichází jiná skupina. Tato skupina musí mít vyzvednuté vlastní klíče.
 Odpovědná osoba nahlásí správci poškozené předměty či sportovní náčiní, ke
kterému došlo v průběhu užívání sportoviště.
 Uživatelé sportoviště se nesmí snažit odstraňovat případná poškození zařízení nebo
sportovního náčiní.
 Rezervace užívání sportoviště se řídí dle přílohy č. 1 tohoto provozního řádu.
 Sportoviště a sportovní náčiní se smí používat pouze k tomu k čemu je určené a musí
být vždy bezpečně nainstalováno pro sportovní činnost, kterou skupina provádí.
o Sítě musí být instalovány pomocí přípravků a zařízení, které jsou pro upevnění
a vypnutí sítě určeny. Toto opatření se vztahuje na všechny sporty využívající
středové sloupky a sítě. (tenis, odbíjená, nohejbal atd.)
o Branky musí být vždy upevněny kotvícím přípravkem tak, aby nemohly pádem
zranit účastníky sportovní činnosti.
o Koše na basketbal musí být vybaveny závažím na konstrukci, po konstrukci se
nesmí lézt a hráči se nesmí zavěšovat za obrouček koše, ani za další konstrukční
prvky košové konstrukce.
o Všechna tato a další sportovní náčiní se instalují před zahájením činnosti a po
skončení činnosti se odstraní z prostoru hřiště. Odstraňování sportovního
náčiní se provádí v rámci rezervované doby sportoviště pro skupinu.
o Veškerá sportovní náčiní musí být zabezpečena proti krádeži a z toho důvodu
po ukončení činnosti musí uživatel zamknout sportovní náčiní do boxu u










vchodu do sportoviště případně větší části zamknout k pevné konstrukci tak jak
to bylo provedeno před zahájením sportovní činnosti.
Vstup na sportoviště je povolen pouze ve cvičební obuvi (sálová sportovní obuv). Do
této obuvi se sportovec přezuje ve vyhrazeném prostoru před vchodem na hřiště. Je
přísný zákaz vstupu v neočištěné obuvi.
Ze sportoviště a do sportoviště se vstupuje pouze určenými otvory. Je přísný zákaz
přelézání plotu.
Uživatelé sportoviště musí bezpodmínečně respektovat pokyny správce nebo
majitele sportoviště.
Rezervace sportoviště může být zrušena ze strany správce z důvodu nepřízně počasí.
Evidenční poplatek uhradí uživatel sportoviště správci sportoviště při přebírání klíčů.
Výše poplatku je určena v příloze č. 2 tohoto provozního řádu.
Provozní poplatek se hradí v případě snížené viditelnosti a použití umělého osvětlení
a jeho výše je určena v příloze č. 2 tohoto provozního řádu.
Manipulace s umělým osvětlením smí být provázena pouze odpovědnou osobou. Po
opuštění sportoviště musí být toto zařízení vypnuto a rozvaděč pro umělé osvětlení
musí být zamčený.

V Budyni nad Ohří dne 1. 11. 2018
Zástupce vlastníka
sportoviště

Příloha č. 1
Tato příloha je nedílnou součástí provozního řádu sportoviště u základní školy.

Rezervační systém
Sportovišť Budyně nad Ohří

https://www.supersaas.cz/schedule/mestoBudyne/Sportoviste
















Odkaz na oficiální stránce Budyně, případně přímo na adrese
Rezervaci možno vytvářet maximálně 14 dní dopředu
Rezervaci možno zrušit nejméně 1 den dopředu
Rezervační moduly jsou 30 minut
Maximální doba rezervace jsou 2 hodiny na jednu akci
Zvláštní dny (dlouhodobější rezervace) je nutno objednat u administrátora na tel.
čísle 606555971
Pravidelné (opakující se aktivity) je nutno objednat u administrátora na tel. čísle
606555971
Objednávky je možno dělat osobně na přepážce infocentra v Budyni nad Ohří
v pracovní době
Objednávky je možno dělat telefonicky na tel. „……“ v pracovní době městského
úřadu Budyně nad Ohří nebo u administrátora (od 15:00 – 22:00)
Klíče na sportoviště u školy vydává:
RNDr. Blanka Horáčková,
tel.č. 773 036 661
Mgr. Vladislava Povová,
tel.č. 773 036 660
Ludmila Procházková, tel.č. 723 568 558
Klíče na sportoviště u fotbalového hřiště vydává :
Jan Husar,
tel.č. 702 486 268
Jaroslav Prošek,
tel.č. 737 672 950
Jiří Politeo st.,
tel.č. 737 272 676
František Prasátko st., tel.č. 607 928 238
Klíče se vrací bezprostředně po ukončení činnosti, i za předpokladu okamžitého
střídání uživatelů sportoviště
Případné zrušení rezervace je nutno dělat prostřednictvím administrátora
V případě nevyužití prostor v době rezervace bude vyžadováno zaplacení poplatku

V Budyni nad Ohří dne 1. 11. 2018

Zástupce vlastníka
sportoviště

Příloha č. 2
Tato příloha je nedílnou součástí provozního řádu sportoviště u základní školy.

Poplatek
Evidenční poplatek
Provozní poplatek

Sazba za započaté 2 hodiny
20 Kč/2hod
15 Kč/30 min

V Budyni nad Ohří dne 1. 11. 2018
Zástupce vlastníka
sportoviště

