Víceúčelové hřiště v Nečtinech

Majitelem areálu:
Obec Nečtiny, Nečtiny 82, 33163 Nečtiny, IČO: 00258156, ww.nectiny.cz, tel: 373 313 104
Provozovatelem: TJ Nečtiny
správce hřiště: pověřená osoba starostou obce Nečtiny na tel. čísle: 722 138 206
Hřiště je určeno pro individuální i skupinové sporty, pro tenis, volejbal, malý fotbal, nohejbal, florbal,
v jiných případech jen po dohodě se správcem hřiště.
Rezervace hřiště:
Rezervaci hřiště a následné předání klíčů je možno provést na čísle: 722 138 206
Bez rezervace nelze hřiště navštívit.
Hřiště je otevřeno dle klimatických podmínek.
Poplatek: 1hodina x 100,-Kč – vybírá pověřený správce hřiště
Povinnosti návštěvníka:
• Vstup dětí mladších 6 let na víceúčelové hřiště je možný pouze v doprovodu a pod trvalým
dozorem dospělé osoby, která zodpovídá za svěřené děti.
• Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí.
• Provozovatel neodpovídá za případné úrazy, ani ztráty osobních věcí.
• Vstup je povolen ve vhodné obuvi – sportovní obuv s hladkou podešví a nezanechávající
šmouhy. Zákaz vstupu v kopačkách, tretrách či jiné znečištěné obuvi.
• Návštěvník hřiště je povinen chovat se tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní uživatele.
• Na hřiště se nesmí vnášet potraviny, skleněné, ostré předměty, zbraně, nesmí se zde
manipulovat s otevřeným ohněm.
• Na hřiště je zakázaný vjezd na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech apod.
• V případě mokrého a kluzkého povrchu se nesmí hřiště používat.
• Hřiště se nesmí používat v době bouřky, vstupovat se zvířaty či je nechat v prostoru hřiště
volně pobíhat.
• V případě, že je na povrchu hřiště viditelná závada, je návštěvník povinen hřiště okamžitě
opustit a závadu hlásit na Obecním úřadě Nečtiny nebo správci hřiště.
• Na hřišti je zakázáno požívání alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních
látek, je také zakázáno zde kouřit.
• Návštěvník je povinen udržovat pořádek na hřišti jeho okolí a odpadky odhazovat do košů
před vstupem na hřiště.
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