PROVOZNÍ ŘÁD FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
1. Provozovatelem sportovního areálu (fotbalového hřiště) je fotbalový oddíl SK Černošice. Sportoviště mohou být
využívána pouze k účelu, ke kterému byla zřízena, tj. ke sportovní fotbalové přípravě přípravky, žáků, dorostenců a
dospělých a také ke konání přátelských a mistrovských fotbalových utkání.
2. Činnost ve sportovním areálu je plánována, organizována a vždy řízena a to trenérem nebo vedoucím mužstva.
3. Za technický provoz a stav hřiště je odpovědný pověřený pracovník (správce).
4. Hřiště je v provozu pro veřejnost od 1. dubna do 31. listopadu. V případě příznivého počasí může provozovatel
rozhodnout o dřívějším zahájení nebo pozdějším konci doby provozu.
5. Při vlastní činnosti na hřišti se sportovci chovají dle zásad slušného chování, dodržují kázeň a pokyny trenéra,
vedoucího mužstva nebo správce. Všichni návštěvníci se chovají slušně a ohleduplně, jakékoliv projevy vulgarity či
násilí jsou nepřípustné.
6. Je zakázána jakákoliv manipulace s přenosnými brankami bez dohledu trenéra, vedoucího mužstva nebo správce.
Dále je zakázáno lezení a jiná manipulace s konstrukcemi fotbalových branek a lapačů míčů za fotbalovými brankami.
7. Je zakázáno volné venčení a pobíhání psů a jiných zvířat ve sportovním areálu.
8. Účastník, který prokazatelně způsobí škodu na zařízení sportoviště nebo šaten, je povinen neprodleně škodu
uhradit.
9. Je zakázáno kouření ve vnitřních prostorách šaten.
10. Seznámení s tímto provozním řádem je povinností všech trenérů a vedoucích mužstev SK Černošice.
11. Zakazuje se:
a) vstup podnapilým osobám a pod vlivem drog
b) vstup s láhvemi ze skla, plastu a plechovkami
c) vstup se zbraněmi a jinými nebezpečnými předměty
d) vstup s pyrotechnickými předměty
e) hanlivé, vulgární a rasistické pokřiky
f) vyvěšování hanlivých, vulgárních a rasistických znaků
g) svévolný vstup na hrací plochu
h) vhazování jakýchkoliv předmětů na hrací plochu
12. Při porušení tohoto řádu má pořadatel nebo jiná oprávněná osoba právo nevpustit návštěvníka do sportovního
areálu nebo ho vykázat z areálu bez náhrady.
13. Vlastník ani provozovatel nenesou zodpovědnost za škody vzniklé na odložených věcech a rovněž nenesou
zodpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
14. Provozní řád vstupuje v platnost 1. dubna 2018.

