Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o. Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek
PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU a NOHEJBALU
1. Obecná ustanovení
Vlastníkem sportoviště je Sportplex Frýdek-Místek s.r.o, IČ 26829495
Provozní období: 1. 4. - 1. 10.
Provozní doba:
 Od 30.8. - 1.6. Pondělí 12:00 – 17:00, Úterý – Neděle, státní svátky 10:00 – 17.00 hod – klíče a platba
se provádí na recepci krytého aquaparku.
 Od 1.6. - 30.8. Pondělí 09:00 – 20:00, Úterý – Neděle, státní svátky 09:00 – 20.00 hod – klíče a platba
se provádí na recepci autokempu.
Vybavení sportovišť je majetkem Sportplex Frýdek-Místek s.r.o.
Jeho úmyslné ničení je trestné.
Hřiště slouží výhradně pro plážový volejbal a nohejbal.
2. Bezpečnost
Pohyb na sportovišti je na vlastní nebezpečí.
Návštěvníci sportovišť jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
Je zakázáno na sportoviště přinášet skleněné a ostré předměty (např. lahve, nůž, nůžky, injekční stříkačky…)
a zbraně.
V prostoru sportoviště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
Do prostoru sportoviště je zakázáno vjíždět na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardu.
Do prostoru sportoviště je umožněn vjezd vozidel údržby, správce, záchranné služby či hasičů.
3. Hygiena
Do prostoru sportoviště je zákaz vstupu osob trpících nakažlivou chorobou nebo těch, kteří jsou
v tzv. karanténě.
V prostoru sportoviště je zakázána konzumace alkoholu a jiných omamných látek.
V prostoru sportoviště je zakázáno kouření.
Do prostoru sportoviště je zákaz vstupu zvířat.
4. Čistota a údržba
Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách sportovišť čistotu. Odpadky musí odhazovat do určených nádob.
Provozovatel sportovišť zajistí pravidelný úklid.
Provozovatel zajistí pravidelnou kontrolu stavu herního mobiliáře.
Hráči plážového volejbalu jsou povinni dostatečně před koncem zapůjčení hřiště, hřiště pohrabat zapůjčeným
hrablem.
5. Postup v případě vzniku úrazu
Informace o vzniku úrazu je nutno nahlásit a zapsat do knihy úrazů, která je uložena na recepci autokempu
nebo na plavčíkárně aquaparku. V případě úrazu volejte 112, v případě poruchy 558 638 754.
6. Rezervace
Pronájem hřišť lze objednat prostřednictvím rezervačního systému, osobně na recepci, telefonicky. Zrušení,
nebo změny objednávky ze strany nájemce lze provést osobně, nebo telefonicky, avšak nejpozději 6 hodin
předem, v případě náhlého zhoršení počasí lze zrušení akceptovat i v kratším časovém horizontu.
Vstup na kurty je povolen pouze ve vhodném oděvu a obuvi. Na kurty je zakázáno vstupovat ve znečištěné
obuvi. V případě nesplnění této podmínky je provozovatel oprávněn hráče vykázat z kurtu bez vrácení
zaplacené částky. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými
právními předpisy, a to včetně ušlého zisku.
Podmínky rezervací hřišť naleznete na webových http://hriste.aquapark-olesna.cz/
Ve Frýdku-Místku, dne: 25. dubna. 2020
Vypracovala: Mgr. Kateřina Koutná, marketingový a obchodní manager
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