Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Športovom areáli Halič
Obec Halič sprístupňuje viacúčelové ihrisko v Športovom areáli Halič pre užívateľskú
verejnosť
Doba prevádzky
l./ V mesiacoch školského vyučovania v pondelok až piatok pre potreby ZŠ s MŠ
od 8.00 do 14.00 hod.
2./ Prevádzka pre ostatných užívateľov počas roka: v pondelok až piatok počas školského
roka: od 14.00 hod. do 21.00 hod.
v sobotu, v nedeľu, počas sviatkov a prázdnin: od 10.00 hod. do 21.00 hod.
Využívanie ihriska pre verejnosť je spoplatnené.
3./ Rezerváciu je možné nahlásiť telefonicky alebo osobne, min 24hod vopred u správcu
ihriska.
Areál je obecným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie
plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku spôsobenú svojim konaním.
Prenájmom a zabezpečovaním prevádzky viacúčelového ihriska je poverený hospodár
Správcu ŠA, pán Milan Rapčan, Halič čís .telefónu 0917 358 482
Povinnosti hospodára správcu ihriska
1./ Dbať o dodržiavanie VZN č. 6/2009 o Organizačnom a prevádzkovom poriadku
športového areálu v Haliči
2./ Zabezpečovať zásady BOZP a PO, zodpovednosť za ochranu v čase prenájmu
3./ Uzamyká areál ihriska, má zverené kľúče proti podpisu.
4./ Bezodkladne hlási zistené poškodenie majetku
5./ Zabezpečí odstránenie nečistôt zo športového areálu
6./ Po použití šatní zabezpečí ich očistenie podľa prevádzkového poriadku šatní
7./ V prípade nevhodného sa správania na ihrisku /vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná
hlučnosť, používanie nevhodného športového náradia a poškodzovania majetku ihriska /,
musí byť návštevník z areálu ihriska vykázaný
8./ Vydávať športové siete pre tenis, volejbal a basketbal
Povinnosti užívateľa
1./ Dodržiavať pokyny správcu
2./ Na umelú trávu vstupovať v špeciálnej obuvi a v obuvi s hladkou podrážkou
3./ Nevstupovať do priestorov ihriska so sklenenými fľašami, pohármi, cigaretami
a otvoreným ohňom, po požití alkoholických nápojov a psychotronických látok
4./ Je zakázaný pohyb na bicykloch a na iných dopravných prostriedkoch
5./ Každý užívateľ je povinný vstupovať na ihrisko len cez vstupné brány
6./ Nahradiť všetky prípadné vzniknuté škody
7./ Dodržiavať v areáli a jeho okolí čistotu, poriadok a nočný pokoj
8./ Chrániť a šetriť majetok, zakazuje sa lezenie po konštrukcii, vešanie na sieťky, lezenie na
oplotenie
9./ Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového pokynu a všeobecných bezpečnostných
pravidiel zodpovedá osoba porušujúca uvedené pravidlá alebo jej zákonný zástupca

Ceny za prenájom
CENNÍK ZA PRENÁJOM VIACÚČELOVÉHO IHRISKA
V ŠPORTOVOM AREÁLI HALIČ
Druh športu
Časové vymedzenie:
1/ skupinové športy (malý futbal, volejbal, basketbal, nohejbal) 1 hodina
2/ tenis (dvojhra, štvorhra)
1 hodina
3/ kolektívne cvičenia (napr. aerobik)
1 hodina
4/ poplatok za umelé osvetlenie
1 hodina
5/ Deti a mládež do 15 rokov, min. 5 detí
1 hodina
6/ Držitelia preukazov ZŤP + seniori nad 60 r.
1 hodina

cena
6,- €
2,- €
3,- €
3,- €
zdarma
zdarma

Bezplatný vstup a použitie športového náradia majú:
- Žiaci ZŠ, deti MŠ Halič v čase školského vyučovania, prevádzky školského klubu,
krúžkovej činnosti a materská škola - len s dozorom učiteľa!
- Obecná samospráva Halič pri ňou organizovaných podujatiach
Cena za každú začatú hodinu je taká istá, ako cena zodpovedajúca prislúchajúcej tarife.
Prenájom je ohraničený týždenne aktualizovaným časovým harmonogramom, ktorý bude
vyvesený pri vstupe do areálu.
Prenajímateľ je povinný vystaviť príjmový doklad o zaplatení poplatku za nájom, umelé
osvetlenie.
Zaplatením poplatku za prenájom, resp. vstupom na športovisko nájomca vyjadruje súhlas s
týmto organizačným poriadkom a záväzok riadiť sa ním.

V Haliči 1.7.2020

Obecný úrad Halič

