PROVOZNÍ ŘÁD
fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace
v Rychnově nad Kněžnou
Vlastník a provozovatel hřiště:
Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 275336
Fotbalové hřiště s UMT plochou je určeno ke sportování a fotbalové činnosti a to s celoročním
provozem.
Využití je plánováno časovým rozvrhem.
Při herní nezpůsobilosti travnatého hřiště slouží pro fotbalisty FC Spartaku Rychnov nad
Kněžnou jako náhradní plocha.
Za technický provoz a stav UMT plochy je zodpovědný OSN Města Rychnova nad Kněžnou
a správce areálu. Za časové využití je zodpovědný správce.
Činnost je plánována, organizována a vždy řízena trenérem nebo jiným odpovědným
vedoucím. Děti mladší 12 let mají vstup pouze v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let.
Na provoz UMT plochy a chování účastníků dohlíží správce, který je oprávněn při porušení
provozního řádu účastníky z prostoru vykázat.
Před zahájením sportovní akce je odpovědný vedoucí povinen si převzít UMT plochu
a po ukončení ji předat správci.
Každý účastník sportuje na UMT ploše na vlastní nebezpečí, za odložené věci nenese vlastník
žádnou odpovědnost.
V případě škody způsobené účastníkem akce je tento povinen ji nahlásit správci a v plné výši
uhradit.

Hřiště s UMT plochou je provozováno v následujícím časovém režimu:
leden-prosinec 8:00-20:00

Základní a střední školy v době školního vyučování:
pondělí až pátek ……………...……8:00-14:00
Veřejnost:
- pondělí až pátek ……………….….14:00-20:00
- víkendy, prázdniny……..…………..8:00-20:00
-

Podmínky využití UMT plochy pro veřejnost a sportovní kolektivy:
Poplatky za pronájem UMT plochy:
Oddíly a zájmové skupiny z Rychnova nad Kněžnou mají použití hřiště bezplatné, platí pouze
za umělé osvětlení poplatek 200,- Kč/hod.
Ostatní oddíly a zájmové skupiny jsou povinny uhradit poplatek 800,- Kč/hod.
Uživatel je povinný uhradit správci poplatek za pronájem UMT plochy a poplatek za osvětlení
před zahájením zápasu a ten mu vystaví doklad o zaplacení.
Rezervace:
Požadavky na rezervaci a využití UMT plochy je nutno nahlásit správci minimálně týden
dopředu na telefonním čísle 775 863 775.
Rezervaci nelze požadovat v časech, kdy jsou na UMT ploše plánována mistrovská utkání
nebo tréninky fotbalistů.

Základní a střední školy v Rychnově nad Kněžnou a FC Spartak Rychnov nad Kněžnou mají
při organizované činnosti během celého týdne celoroční vstup zdarma. Podmínkou je
provedení rezervace.
UMT plocha se pronajímá minimálně na 1hod.
Cena za odhlášení rezervace UMT plochy:
15-30 dní před pronájmem UMT 30 % z celkové ceny za obě mužstva
3-14 dní před pronájmem UMT 65 % z celkové ceny za obě mužstva
0- 2 dny před pronájmem UMT 100 % z celkové ceny za obě mužstva
Při delším pronájmu UMT plochy je možné stanovit individuální ceny.
Vstup na plochu je možný jen brankou od fotbalového hřiště. Pouze při větších
sportovních akcích bránou pod trafostanicí.
Jiné vstupy NELZE POUŽÍVAT! Je povoleno vstupovat na plochu jen v kopačkách
s lisovou podrážkou, v kopačkách s gumovou podrážkou - tarfy a v běžecké obuvi (botasky,
tenisky…). Na hřiště je zakázán vstup v obuvi s kovovými a jinými kolíky, tretrami.
Vstup je povolen pouze s čistou obuví.
Osvětlení UMT plochy zapíná a vypíná pouze správce.
V případě nepříznivého počasí (sníh, déšť, mlha) a nutné údržby plochy je správce oprávněn
konání akce, tréninku fotbalového mužstva zrušit a to bez nároku na sankční pokutu za zrušení
a nekonání akce nebo tréninku.
Vlastník nehradí žádné náklady spojené s danou akcí z důvodu špatného počasí.
Po domluvě se správcem lze takto zrušený termín, z důvodu špatného počasí, nahradit jiným.
Všichni účastníci sportovní akce, fotbalového utkání či tréninku jsou povinni dbát pokynů
správce.
Pro sportovní akce, trénink lze využít i přenosné branky. Po akci je nutné je vrátit zpět
na původní místo. Je zakázáno branky posouvat, přemisťovat bez zvednutí, jinak dochází
k poškození trávníku!
Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a hráčů,
nesmí obtěžovat svým projevem okolí.

Na UMT ploše je zakázáno:
- kouřit a jakkoli manipulovat s ohněm
- konzumovat alkohol
- jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích….
- hrát s hokejkami na fotbalové ploše
- konzumovat potraviny na hracích plochách a žvýkat žvýkačky a vyplivovat je
- vodit psy, kočky a jiná zvířata
- odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
- podlézat a jiným způsobem překonávat ochranné sítě a oplocení kolem hřišť
- manipulovat s ostrými předměty
- přesouvat jakákoli vybavení a zařízení v areálu UMT
- houpat se a neodborně manipulovat s brankami
- poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení v prostoru UMT
- sportovat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek
Pro případné ošetření drobných poranění je po dohodě se správcem uživateli k dispozici
lékárnička.
Vstup na UMT plochu mimo provozní dobu nebo řádného nahlášení správci je ZAKÁZÁN!

Další důležitá ustanovení
Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný
pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou
oprávnění pracovníci informovat policii.
Osobám, které nebudou dodržovat ustanovení provozního řádu, pokyny správce stadionu
ani policie, může být udělena pokuta ve výši až 5000 Kč.

Důležitá telefonní čísla:
správce areálu
hasiči
záchranná služba
městská policie
policie ČR

775 863 775
150
155
156
158

Provozní řád fotbalového hřiště s umělým trávníkem byl schválen Radou města Rychnova nad
Kněžnou usnesením č. 521/2012 ze dne 9.10.2012 a je platný od 11.10.2012.

