Prevádzkový poriadok
viacúčelového ihriska v obci Drietoma
areál Základnej školy s materskou školou
I.
Obec spoločne s nadáciou úradu vlády SR finančne prispeli na vybudovanie športoviska,
ktoré má slúžiť hlavne obyvateľom obce na rozšírenie športového vyžitia vo voľnom čase. Na
športovisku je možné hrať minifutbal, floorball, hádzanú, volejbal a tenis.
II.
Zásady pre užívanie
Každý, kto chce športovisko užívať musí:





ohlásiť svoj príchod a požiadavku správcovi ihriska v priestoroch jeho
kancelárie, resp. objednať si telefonicky hrací čas a druh športu
vrátiť zapožičané veci v čase určenom správcom
správať sa v areáli slušne, bez zbytočného hluku a uposlúchnuť pokyny
správcu, vedenia základnej školy a obce
opustiť priestor športoviska po zatváracej hodine
III.
Nie je dovolené:












vstupovať na hraciu plochu v kopačkách akéhokoľvek typu
vstupovať na hraciu plochu na bicykloch a kolieskových korčuliach
chodiť po ihrisku v znečistenej obuvi
naťahovať ochranné siete a liezť po nich
sedieť na ochranných mantineloch a bránkach
manipulovať na športovisku s ohňom
vytŕhať umelý trávnik
fajčiť a požívať alkoholické nápoje v celom areáli základnej školy
vstupovať do areálu a odchádzať z neho mimo vstupnej brány (určený vstup je
cez bránu od Komárňanskej ulice)
vstupovať s motorovými vozidlami do areálu školy
IV.
Iné pokyny







odpady sa môžu odkladať iba do smetnej nádoby, okrem skla a plastov, ktoré
treba uložiť do príslušných zberných kontajnerov
každý je povinný udržiavať čistotu a chrániť majetok v celom areáli
detí do dovŕšenia 7 rokov môžu použiť ihrisko iba v sprievode dospelej osoby,
ktorej sú zverení do starostlivosti
každý má možnosť použiť v prípade potreby sociálne zariadenia v areáli
osobám, ktoré sa nebudú správať podľa tohto poriadku, bude zakázaný ďalší
vstup na ihrisko.

V.
Náhrada škody
Každý zodpovedá za škodu ktorú spôsobil svojím konaním na zaradení ihriska
a jeho príslušenstva.

VI.

Otváracie hodiny
január – jún
september – december
pondelok– piatok
8,oo hod. – 16,oo hod.
vyhradené pre Základnú školu s materskou školou Drietoma
16,oo hod. – 20,oo hod.
verejnosť
júl – august
10,oo hod. – 20,oo hod.
verejnosť
dni pracovného pokoja, voľna, sviatok
10,oo hod. - 20,oo hod.
Telefonický kontakt na správcu ihriska:
0908680287
Sadzobník poplatkov bude tvoriť samostatnú prílohu.
Drietoma 29. mája 2009

JUDr. Jozef Kluka
starosta obce

