Provozní řád sportoviště
– sportovní areál „Pod Kampeličkou“
Městys Kunvald je vlastníkem a provozovatelem sportoviště ve sportovním areálu „Pod
Kampeličkou“.
Sportovním areálem se rozumí: travnatá plocha sloužící pro hraní fotbalových zápasů s přilehlým
okolím a tribunami, včetně oplocené plochy s umělým povrchem, umístěná mezi tokem Horského
potoka, parkovištěm u Kampeličky a místní komunikací vedoucí kolem areálu Kunvaldské a. s.
k rodinným domům a budovou Salaše.
Sportovištěm se rozumí: oplocená plocha s umělým povrchem a osvětlením umístěná mezi
fotbalové hřiště a budovu Salaše
1. Sportoviště je přizpůsobeno k provozování těchto sportů a činností:
- Tenis
- Volejbal
- Basketbal
- Nohejbal
- Florbal
Činnosti v prostoru sportoviště a celého sportovního areálu provozují uživatelé
a návštěvníci na vlastní nebezpečí a z úrazů souvisejících s činností uživatelů
a návštěvníků sportovního areálu neplynou provozovateli žádné závazky ani plnění!
2. Práva uživatelů sportoviště
 Právo ke hře na sportovišti mají všichni, kteří zaplatili poplatek za hrací plochu sportoviště,
dle ceníku, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí Provozního řádu.
 Dětem do 15 let je vstup na sportoviště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

3. Povinnosti uživatelů sportoviště.
Všeobecné podmínky
 uživatelé jsou povinni zdržet se všech činností, které by zapříčinily poškození povrchu,
sportovního vybavení a ostatního zařízení areálu, především sportoviště, je zakázáno zvláště:
nosit skleněné obaly na sportoviště, kouřit na sportovišti, konzumovat na sportovišti
alkohol, vstupovat na sportoviště v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných
látek, v nevhodné obuvi a s neodpovídajícím sportovním náčiním.
 uživatelé jsou povinni nahlásit neprodleně správci jakékoliv poškození povrchu, zařízení
sportoviště, sportovního vybavení, které mají zapůjčeno. Správce s uživatelem vždy sepíše
o poškození krátký zápis s uvedením data, hodiny včetně podrobného popisu poškození
a fotodokumentace. Zápis bude podepsán správcem a uživatelem a bude sloužit jako doklad
k uplatnění případné škody na uživateli. Pokud uživatel, který poškození způsobil, odmítne
zápis podepsat, požádá správce dalšího svědka, případně pozve pověřeného zástupce
provozovatele k potvrzení a podepsání zápisu.
 Uživatelé sportovního areálu jsou povinni dodržovat a řídit se tímto Provozním řádem, dbát
pokynů uvedených na informačních tabulích sportovního areálu a pokynů správce sportoviště
zajišťujícího provoz sportoviště.
Další podmínky
 vstup na sportoviště je povolen výhradně pokud je povrch umělé plochy suchý
 vstup je povolen výhradně ve sportovní obuvi bez ostrých kolíků, v inline bruslích, které
nezanechávají tmavé otisky, nebo šmouhy.
4. Kontrolu dodržování tohoto provozního řádu vykonávají:
 Správce sportoviště zajišťující jeho provoz.
 Pověřený zástupce majitele a provozovatele sportoviště.

5. Správce sportoviště


Správce sportoviště ustanovuje vlastník a provozovatel, kterým je Městys Kunvald, a to vždy
na základě schválení zastupitelstvem městyse.



Správce sportoviště je pověřen provozovatelem vybíráním plateb za užití sportoviště dle
platného ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Provozního řádu. Správce za
platbu vydá vždy platný účetní doklad. Provozovatel si vyhrazuje právo ceník upravovat
v souladu s aktuálními podmínkami, změna ceníku podléhá vždy odsouhlasení
zastupitelstvem městyse. Ceník může být měněn jako příloha samostatně, pokud nenastane
nutnost upravit Provozní řád.



Správce sportoviště nebo pověřený zástupce provozovatele je oprávněn vykázat ze
sportoviště, či nevpustit na sportoviště osoby, které prokazatelně porušují povinnosti uživatelů
sportoviště stanovené tímto Provozním řádem.



Jakékoliv přestupky proti tomuto provoznímu řádu budou řešeny správcem, popř. pověřeným
zástupcem majitele a provozovatele areálu při jejich zjištění. Každé porušení Provozního řádu
bude zaznamenáno datem, jménem osoby a druhem porušení v seznamu evidence
obsazenosti sportoviště. Opakované porušení Provozního řádu bude řešeno zákazem vstupu
na sportoviště.

Příloha č. 1 CENÍK
Ceny za využití sportoviště
Zapůjčení hrací plochy
osvětlení umělé plochy
půjčovné 1 ks tenisová raketa

….……………………
……………………….
……………………….

100,- Kč / hod
40,-Kč / hod
40,- Kč / hod

Zpoplatněna je každá započatá čtvrthodina.
Žáci Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald doprovázeni vždy pedagogickým dozorem
mohou využívat sportoviště pro výuku v hodinách tělocviku bezplatně. Ředitelka ZŠ a MŠ Kunvald,
nebo pedagogický dozor, vždy v dostatečném předstihu před využitím sportoviště informuje správce
sportoviště o jeho využití (zpravidla SMS, nebo telefonicky). V případě souběhu ohlášeného využití
zájemci z řad veřejnosti a žáků ZŠ a MŠ Kunvald bude vždy snahou správce dohodnout s oběma
případně náhradní vyhovující termíny, pokud nebude dosaženo shody, platí, že přednost má ten, kdo
provedl rezervaci sportoviště dříve.
Sportovní kroužky provozující svoji aktivitu s dětmi v Městysi Kunvald mohou při pravidelných
trénincích využívat sportoviště bezplatně po dobu 2 hodin týdně. Vedoucí oddílu, před využitím
sportoviště informuje správce a zarezervuje si v dostatečném předstihu sportovní plochu. V případě
souběhu ohlášeného využití zájemci z řad veřejnosti a dětí z kroužků bude vždy snahou správce
dohodnout s oběma případně náhradní vyhovující termíny, pokud nebude dosaženo shody platí, že
přednost má ten, kdo provedl rezervaci sportoviště dříve.
Děti do 5 let, které přijdou do areálu Salaše s rodiči, mají vstup na sportoviště zdarma, pokud je
plocha volná a nevyužitá, na plochu mohou s měkkými míči, odrážedly a dalšími dětskými hračkami,
které nepoškodí povrch sportoviště obdobným způsobem, jak je popsáno v čl. 3. Za chování dětí a
jejich bezpečnost v oplocené ploše sportoviště zodpovídají v plné míře vždy rodiče, případně další
osoby, mající blízký rodinný vztah k dítěti a jsou starší 18 let.
Správce sportoviště: Nikola Příhodová
Tel: 603 847 054

