PROVOZNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍHO AREÁLU
 Vstupem do areálu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje všem
ustanovením tohoto provozního řádu.
 Sportovní areál mohou pro svou činnost bezplatně využívat školy, veřejnost a
zájmová sdružení se sídlem v Nové Vsi pod Pleší kromě hlavní travnaté
plochy (viz PROVOZNÍ ŘÁD HLAVNÍ TRAVNATÉ PLOCHY), víceúčelového
hřiště (viz PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ) a kabin (viz
PROVOZNÍ ŘÁD KABIN).
 Vstup na hlavní travnatou plochu je povolen pouze na tréninky a zápasy
Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší (dále jen T.J.) nebo po řádné
dohodě s T.J.
 Pro veřejnost je určena vedlejší travnatá plocha sportovního areálu, kterou lze
využívat za každého počasí.
 Víceúčelové hřiště je přístupné pouze po registraci na stránkách obce
www.novavespodplesi.cz
 Každý uživatel je povinen dbát na pořádek a čistotu v prostorách areálu.
 Do celého sportovního areálu je zákaz vstupu se psy.
 Při využívání sportovního areálu je přísně zakázáno chodit přes hlavní travnatou
plochu (prostor ohraničený zábradlím).
 Provozovatel areálu neodpovídá za škody, poranění a úrazy, které si způsobili
návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního
řádu.
 Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je člen výboru T.J., správce či
zastupitel obce Nová Ves pod Pleší oprávněn jej z areálu vykázat.
 Veřejnost využívá sportovní areál výhradně na vlastní nebezpečí!

V Nové Vsi pod Pleší, dne 13.1.2017

Ing. Jan Havelka, starosta
Obec Nová Ves pod Pleší

PROVOZNÍ ŘÁD
HLAVNÍ TRAVNATÉ PLOCHY
Nájemce hlavní travnaté plochy Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší
vydává následující pravidla pro její používání:
 O používání hlavní travnaté plochy rozhoduje Tělocvičná jednota Sokol Nová
Ves pod Pleší (dále jen T.J.).
 Vstup na hlavní travnatou plochu je povolen pouze na tréninky a zápasy
T.J. nebo po řádné dohodě s T.J.
 Hráči bez účasti zodpovědné osoby nevstupují na hlavní travnatou plochu. Do
příchodu zodpovědné osoby vyčkají v prostoru před kabinami.
 Pro veřejnost je určena vedlejší travnatá plocha sportovního areálu.
 Vedlejší travnatou plochu lze využívat za každého počasí.
 Při fotbalových zápasech mužstev je hodinu před výkopem a o poločasové
přestávce divákům přísně zakázáno vstupovat na hlavní travnatou plochu.
 Při tréninku je potřeba hlavní travnatou plochu využívat rovnoměrně, tzn.
nezatěžovat jednostranně jen určitou část hřiště.
 Přenosné branky musí být vždy po skončení tréninku odneseny mimo hlavní
travnatou plochu a zabezpečeny proti pádu.
 Manipulace s přenosnými brankami může být prováděna jen v přítomnosti
zodpovědné osoby a dle jejích pokynů.
 Při manipulaci s brankami je třeba branky nadzvednout a neposouvat po travnaté
ploše.
 Je zakázáno používání přenosných branek bez dozoru dospělé osoby.
 Během úpravy např. sečení, hnojení, zavlažování je vstup na plochu zakázán.
 Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je člen výboru T.J., správce areálu či
zastupitel obce Nová Ves pod Pleší oprávněn jej z areálu vykázat.
Areál je uzavřen každý den od 22:00 do 6:00 hodin. V tomto čase je zákaz pobývat
v areálu. Tento zákaz neplatí pro prostory altánu při otevřené kantýně pod dohledem
členů výboru T.J. či zastupitelů obce Nová Ves pod Pleší.
V Nové Vsi pod Pleší, dne 13.1.2017

Jan Petrák, starosta
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší

PROVOZNÍ ŘÁD KABIN
Nájemce kabin Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší vydává následující
pravidla pro jejich používání:
 Činnost v kabinách je plánovaná, organizovaná a vždy řízena trenérem nebo
jiným odpovědným vedoucím.
 Prostory kabin jsou používány pod dohledem zodpovědného dospělého
vedoucího, který obdržel k daným prostorám klíč. Je zakázáno klíče volně
reprodukovat a přenechávat osobám nepověřeným.
 Za hráče zúčastněné na tréninku zodpovídá trenér nebo jím pověřená osoba
(dále jen zodpovědná osoba).
 Hráči bez účasti zodpovědné osoby nevstupují do kabin ani na hlavní
travnatou plochu. Do příchodu zodpovědné osoby vyčkají v prostoru před
kabinami.
 Po skončení tréninků všech kategorií musí být kabiny řádně uzamčeny.
 Hráči jsou povinni chovat se v kabinách i celém areálu slušně a nepoškozovat
pomůcky, zařízení sportoviště a kabin.
 Do prostoru kabin je přísný zákaz vstupu osobám nepovolaným a zvířatům.
 V kabinách je přísný zákaz kouření!

V Nové Vsi pod Pleší, dne 13.1.2017

Jan Petrák, starosta
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší

