Provozní řád Hřiště ve Vysoké s přístřeškem pro požární techniku
Tento Provozní řád vydává obec Ostřetín za účelem místního rozvoje
tělovýchovy a sportu a využívání volného času mládeže i dospělých.
Součástí tohoto Provozního řádu je ceník pronájmu za prováděné
služby. Provozní řád i ceník schválila Rada obce Ostřetín dne 6.4.2011.
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto
Provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.
Správa
1. Hřiště ve Vysoké s přístřeškem pro požární techniku (dále jen hřiště) je
provozováno Obecním úřadem Ostřetín pro organizování kulturních akcí,
sportovních akcí, tanečních zábav a jiných programů.
2. Obecní úřad Ostřetín zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně.
3. Správcem hřiště je SDH Vysoká u Holic.
4. Areál je určen pro občany Vysoké u Holic a Ostřetína.
5. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro
návštěvníky hřiště. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří
nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky.
6. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese
odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků hřiště.
7. Každý návštěvník vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí.
Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené
úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců.
8. Případné škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit
správci areálu.
9. Správce přijímá objednávky na rezervace hřiště a vede knihu jejich
evidence.
Objednávky přijímá na tel.čísle 725 784 903, 604 445 537.

Sjednávání akcí
1. Správce sjednává jednotlivé pronájmy, s žadateli pronájmů se
dohodne o využití sjednaných prostor a sjedná požadované služby.
2. O sjednaném pronájmu se provede záznam do knihy a na webových
stránkách obce.
3. Zájemce o vyhrazený čas dojedná dobu využití se správcem hřiště.
4. Přednostně mají nárok na pořádání společenských a kulturních akcí
členové SDH Vysoká a Ostřetín.

Důležitá telefonní čísla
V naléhavých případech volejte telefonicky:

Evropské číslo tísňového volání

112

Záchranná služba
Policie
Hasiči

155
158
150

V Ostřetíně 6. dubna 2011
Za provozovatele M. Vlasák, starosta obce

