SPORT Hluk, příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD STADIONU


Majitel:
Město Hluk, Hřbitovní 140, 687 25 Hluk, IČ 00290939



Provozovatel:
Sport Hluk, p.o., Boršická 1313, 687 25 Hluk, IČ 72033801



Za provoz zodpovídá:
Ředitel Sport Hluk - Karel Bojko, tel. 776 833 339



Za údržbu zodpovídá:
Pracovník hospodářského úseku Města Hluk - František Bachan, tel. 721 862 391



Provozní doba:
Pondělí – neděle: 6.00 – 23.00



V provozní době je stadion využíván:
Veřejností
Základní školou Hluk a DDM Hluk
Sportovními kluby z Hluku



Podmínky využívání stadionu veřejností:
Pro veřejnost je vstup na stadion zpoplatněn. Aktuální ceny jsou uvedeny na recepci
sportovní haly a na webových stránkách www.sporthluk.uh.cz. Zájemce o sportování si musí
sportoviště rezervovat u ředitele Sport Hluk.
Je nutné respektovat případný aktuální týdenní rozpis a rozhodnutí ředitele Sport Hluk.



Podmínky využívání stadionu základní školou Hluk a DDM Hluk:
Pro školu je vstup na stadion zdarma. Žákům škol v hodinách tělocviku je vstup povolen
pouze v doprovodu pedagogického dozoru. Dozor zodpovídá za chování svých cvičenců a
za případné poškození sportovišť a jejich vybavení.



Podmínky využívání stadionu sportovními kluby z Hluku:
Pro sportovní kluby z Hluku je vstup na stadion zdarma (platí pro tréninky a mistrovská
utkání). Pro komerční akce, které pořádají sportovní kluby z Hluku, platí ceník nájmů a
sportovních služeb. Rezervace tréninkových a zápasových hodin se provádí u ředitele Sport
Hluk.



Ostatní podmínky:
- stadion je možné využívat pouze ke sportovní činnosti
- pevně zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat jinými
- je zakázáno donášet další věci, kromě sportovních potřeb
- je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoliv druhy omamných látek
- provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí
- všichni návštěvníci dbají zásad slušného chování, udržují pořádek a chovají se tak, aby
neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob
- užívání sportovišť je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenesou odpovědnost
za jakýkoli úraz na stadionu.

