NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ MUGLINOV
1.

Návštěvní doba hřiště pro veřejnost je stanovena na
období od 1. dubna do 30. listopadu dle klimatických podmínek takto:

PO-NE (vč. svátků):

2.

3.

9:00 - 20:00 hod.

Hřiště je určeno pro veřejnost a slouží zejména pro tenis,
basketbal, nohejbal, volejbal a minifotbal.
V případě nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno.
Návštěvník je povinen:
-

dodržovat návštěvní řád a pokyny pověřených zaměstnanců,

V celém areálu hřiště platí zákaz:
-

poškozování a znečišťování plochy a vybavení hřiště,

-

používání lisovaných kolíkových kopaček nebo obuvi
s vyměnitelnými hroty,

-

používání ostrých předmětů a jejich zapichování do
povrchu hřiště,

-

vstupu, pokud je hřiště kluzké nebo namrzlé,

-

vstupu s otevřeným ohněm,

-

vstupu se zvířaty,

-

vnášení nápojů na plochu hřiště,

-

vstupu se skleněnými lahvemi,

-

odhazování odpadků mimo odpadkové koše,

-

vstupovat na plochu hřiště pouze ve vhodné, čisté
sportovní obuvi (před vstupem na hřiště očistit),

-

chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval
ostatní ani sám sebe,

-

jízdy na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, odrážedlech, skateboardech apod.,

-

dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost,

-

-

zajistit si proti krádeži či poškození veškeré své věci
vnesené na hřiště - provozovatel neručí za jejich odcizení, ztrátu či poškození.

vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem
omamných a návykových látek,

-

kouření, konzumace alkoholu,
omamných a návykových látek,

-

vstupu se žvýkačkou,

-

pobytu mimo provozní dobu.

Důležité telefonní kontakty:

112
156
158

4.

Tísňové volání
Městská policie
Policie

155
150

Záchranná služba

konzumace

jiných

5.

Návštěvník odpovídá za škody, které způsobí vlastníku
nebo provozovateli hřiště. Škody na vybavení hřiště budou
po vinících vymáhány právní cestou.

6.

Vstup do areálu multifunkčního hřiště na vlastní nebezpečí.
Vstup dětem do 15 let je povolen pouze v doprovodu
dospělé osoby.

V případě zájmu o rezervaci multifunkčního hřiště
volejte správce, tel. 607 085 655

Hasiči

Vlastník a provozovatel víceúčelového hřiště:
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava,
Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava

