PROVOZNÍ ŘÁD
UMĚLÉ SPORTOVNÍ PLOCHY NA ZIMNÍM STADIONU KRYSTAL
V KRNOVĚ, NA ULICI PETROVICKÁ 6,
v mimo zimní sezóně.

1.
1.1.

Provozovatel umělé sportovní plochy /dále jen hřiště/: Technické služby Krnov
s.r.o., Stará 11, 794 01 Krnov.
1.1.1. Statutární zástupce: Ing. Štefan Ledvoň, jednatel společnosti.
1.1.2. Odpovědný za provoz: Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a
rekreačních zařízení.

1.2.

Hřiště je určeno ke sportovní činnosti krnovských i mimokrnovských sportovních
oddílů, krnovských i mimokrnovských škol, sportovní veřejnosti a jednotlivců.

1.3.

Na hřišti lze provozovat tyto sporty: in-line hokej, hokejbal, bruslení veřejnosti na
kolečkových bruslích, badminton, florbal, minikopaná, a jiné podobné sporty.

2.
2.1.

Pro využití hřiště se zpracovává „Měsíční plán“. Měsíční plán je zveřejněn na
webových stránkách provozovatele hřiště /http://tskrnov.cz/provozovny/zimnistadion/ a na informační tabuli provozovatele na ZS.

2.2.

Objednávky pronájmu hřiště pro zpracování měsíčního plánu předávají sportovní
oddíly nejpozději do 25. dne předešlého kalendářního měsíce na následující měsíc.

2.3.

Měsíční plán zpracovává vedoucí sportovních a rekreačních zařízení. Do
měsíčního plánu zapracovává došlé objednávky objednatelů a zároveň jim jejich
objednávky potvrzuje. Objednávky se přijímají v písemné podobě na adrese
provozovatele, nebo elektronicky /info@tskrnov.cz vladislav.skopal@tskrnov.cz /.
2.3.1. Maximální počet sportovců na hřišti je stanoven na 25! Maximální počet osob
v hledišti je 1.118! Předepsané únikové cesty zůstanou volné.

2.4.

Za pronájem hřiště se platí v souladu s platným ceníkem schváleným RMK.
Úhradu za pronájem hřiště lze platit hotově na základě vystaveného daňového
dokladu, a to nejpozději před převzetím hřiště nebo bezhotovostním převodem na
bankovní účet provozovatele na základě vystavené faktury. Fakturu vystaví vedoucí
sportovních a rekreačních zařízení.
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2.5.

V případě bruslení na kolečkových bruslích pro veřejnost zajišťuje provozovatel
v provozu pokladnu. Pokladna je v provozu 15 min. před bruslením. Bruslící
veřejnost platí cenu za bruslení v souladu s platným ceníkem schváleným RMK.
Nebruslící doprovod platí cenu za vstup do haly ZS v souladu s platným ceníkem
schváleným RMK.
2.5.1. Maximální počet osob bruslících na kolečkových bruslích je 350! Tribuny
v hale ZS nebudou obsazeny!

2.6.

Provozovatel si ve výjimečných a odůvodněných případech vyhrazuje právo měnit
měsíční plán i v průběhu měsíce.

3.
3.1.

Za provoz hřiště odpovídá provozovatel.

3.2.

Provozovatel určuje přítomnost odpovědného zaměstnance, který zajišťuje:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

dodržování měsíčního plánu, začátku a ukončení pronájmu hřiště,
zapínání a vypínání osvětlení hřiště,
vystavení daňového dokladu a převzetí hotovosti za pronájem hřiště,
přidělení a zpět převzetí šatny,
kontrolu dodržování předepsané obuvi nebo stavu kolečkových bruslí,
provádění úklidu na hřišti a na ZS,
odemykání a zamykání ZS.

3.3.

Provozovatel požaduje používání vhodných kolečkových bruslí bez brzd, je
zakázáno používat poškozené brusle, které by mohly způsobit poškození umělé
plochy.

3.4.

Provozovatel požaduje používání vhodné sálové obuvi /jsou zakázány kolíkové
kopačky a obuv, která znečišťuje povrch umělé plochy/. Je zakázáno kouření,
vnášení a konzumování alkoholu v celém prostoru hřiště.

3.5.

Sportovní oddíl nebo jednotlivci po převzetí hřiště včetně šatny od určeného
zaměstnance využívají hřiště ve stanoveném čase.

3.6.

Při vlastní činnosti na hřišti se sportovci chovají dle zásad slušného chování,
dodržují kázeň a pokyny trenéra, respektive vedoucího objednatele. Při zjištění
hrubého porušování stanovených zásad nebo úmyslného poškozování hřiště bude
objednatel z budoucího užívání hřiště vyloučen.

3.7.

Po ukončení využití hřiště včetně šaten a sociálních zařízení je povinen objednatel
zajistit pořádek, zejména uklidit si vlastní odpadky.

3.8.

V případě konání sportovních utkání za účasti diváků je organizátor utkání VŽDY
POVINEN zajistit pořadatelskou službu, která zajistí pořádek při konání utkání.
Osobu odpovědnou za pořadatelskou službu je organizátor povinen oznámit
určenému zástupci provozovatele, včetně telefonního spojení.
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3.9.

Osoby při bruslení na kolečkových bruslích pro veřejnost dodržují zásady slušného
chování a nedopustí ohrožování bezpečnosti ostatních bruslících. Hrát in-line hokej
při bruslení na kolečkových bruslích pro veřejnost je možné pouze v době vyčleněné
pro „bruslení pro veřejnost – s hokejkami“.

3.10. Osoby využívající badmintonové hřiště přebírají badmintonové hřiště včetně již
nainstalovaných mobilních sloupků a sítě, které správně instaluje určený odpovědný
zaměstnanec provozovatele.

V Krnově dne 17. 05. 2017
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Za provozovatele:
Ing. Štefan Ledvoň
jednatel
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