Návštěvní řád a pravidla užívání
Sportovního areálu Židněves
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I.
Úvodní ustanovení
·

povinnost vydat a zveřejnit návštěvní řád sportovního zařízení je dána vlastníku sportovního
zařízení dle změny zákona č. 183/2010 ustanovení §7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

·

tento návštěvní řád je určen pro sportovní zařízení označené jako Sportovní areál Židněves
(dále jen „Sportovní areál“) a upravuje základní závazná pravidla chování všech
návštěvníků vstupujících do areálu a používajících zařízení ve Sportovním areálu

·

účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku ve
Sportovním areálu a rovněž zabezpečení nejlepších podmínek průběhu všech akcí, které se
budou ve Sportovním areálu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné
sportovní a společenské atmosféry ve Sportovním areálu. Každý svým vstupem na
jakoukoliv akci pořádanou ve Sportovním areálu vyjadřuje svůj souhlas být vázán
podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu a pravidly užívání

·

tento návštěvní řád je závazný také pro všechny osoby, které budou Sportovní areál
využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s
provozovatelem, jakožto i pro návštěvníky těchto akcí
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·

kromě vlastníka (provozovatele) Sportovního areálu je oprávněn k dozoru nad dodržováním
a respektováním tohoto návštěvního řádu též Správce areálu, pořadatelská nebo
bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR

·

Návštěvní řád a pravidla užívání Sportovního areálu Židněves byli schváleny na zasedání
zastupitelstva obce Židněves dne 9. 11. 2020 usnesením č.5/5/2020.

II.
Sportovní areál
·

sportovní areál slouží veřejnosti přednostně k volnočasovým aktivitám a ke sledování
fotbalových utkání. O způsobu jeho využití a použití rozhoduje Obecní úřad Židněves

·

vlastníkem a provozovatelem Sportovního areálu je Obec Židněves (dále jen provozovatel)

·

součástí Sportovního areálu jsou kabiny, které jsou ve vlastnictví Sokol Březno, z.s., (dále
jen Sokol Březno), který vydává Provozní řád kabin Sokola Březno a je přílohou tohoto
dokumentu

·

mapa Sportovního areálu

III.
Vstup do Sportovního areálu
·

ve Sportovním areálu se mohou pohybovat osoby, za dodržení všech bezpečnostních
pokynů a pravidel dle návštěvního řádu a pravidel užívání Sportovního areálu, tak aby
neohrozily sebe ani druhé návštěvníky Sportovního areálu
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·

ve sportovním areálu v době konání akcí mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají
platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění ke vstupu
mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř Sportovního areálu má povinnost na
žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i Policie ČR prokázat své oprávnění
ke vstupu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen
prokázat své oprávnění ke vstupu, bude ze Sportovního areálu vykázán. Při opuštění
Sportovního areálu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní
vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

·

návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny správce nebo pořádajícího a jsou povinni zdržovat
se pouze v prostorách určeném provozovatelem. Návštěvníci jsou povinni respektovat
organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie
ČR

·

osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a ohrožují
bezpečnost osob a majetku nacházejících se ve Sportovním areálu, ztrácejí
oprávnění k pobytu a mohou být správcem, pořadatelskou nebo bezpečnostní službou,
případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vykázáni nebo vyvedeni z prostoru areálu a
sankcionovány viz kapitola V. - Sankce tohoto návštěvního řádu

IV.
Chování ve Sportovním areálu
·

každý návštěvník Sportovního areálu je povinen chovat se tak, aby svým jednáním
neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení v areálu a
dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající
okolnostem vyplývajícím z průběhu akce, která ve Sportovním areálu právě probíhá

·

návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny správce, pořádkové nebo
bezpečnostní služby jakož i Policie ČR, hasičů, záchranné služby a hlasatele

·

návštěvníci Sportovního areálu jsou povinni při svém pobytu ve Sportovním areálu
respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především
slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové,
náboženské nebo politické nesnášenlivosti

·

do prostoru Sportovního areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv
ohrožena bezpečnost, zdraví a majetek osob pobývajících ve Sportovním areálu. O zákazu
vnášet takové předměty do areálu je z pověření provozovatele oprávněn rozhodovat
správce, pořadatelská nebo bezpečnostní služba. V případě porušení nebo nerespektování
tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z
prostoru Sportovního areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vykázán nebo vyveden.

·

všechny vchody a východy, stejně jako přístupové cesty, je povinen pořadatel akce
udržovat volné.
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·

jízdní kola je možno odkládat pouze do stojanů k tomu určených umístěných u informační
cedule, nebo u nohejbalového hřiště

V.
Zákazy a sankce
V průběhu probíhajících akcí je návštěvníkům Sportovního areálu zakázáno:
vnášet do prostoru Sportovního areálu zejména následující předměty nebo jiné předměty
obdobné povahy či účelu v případě, že není s provozovatelem dohodnuto jinak:
·

rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál

·

zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací,
úderové či bodací zbraně

·

spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví

·

láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z
lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu

·

neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice, atp.

·

ohňostroje/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně
odpovídajících odpalovacích zařízení

·

tyče pro vlajky či transparenty

·

mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk

·

alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu

·

laser ukazovátko

·

fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či
obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu provozovatele

·

volné pobíhání psů

dále je návštěvníkům zakázáno:
·

vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým
mravům odporující slogany či zobrazení
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·

kouření mimo místa k tomu určená (terasa, pergola)

·

lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády,
ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy,
sloupy jakéhokoli druhu a střechy

·

vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, šatny,
sprchy, šatny rozhodčích, technické místnosti.)

·

házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky

·

zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice

·

ničit zařízení a vybavení Sportovního areálu

·

popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty

·

konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Sportovní areál jiným
způsobem, zejména odhazováním věcí a odpadků

·

připojovat vlastní elektrické a elektronické zařízení do el. sítě bez schválení provozovatele

Sankce
Provozovatel je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení,
náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena. Vedle náhrady škody ve
skutečné výši jsou osoby, které porušily některý z výše uvedených zákazů či omezení, povinny
vydat věci, kterými byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále jsou povinny
zaplatit též smluvní pokutu v minimální výši 1.000,- Kč a v maximální výši 50.000,- Kč, dle
závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobené škody a následků.
Provozovatel Sportovního areálu je rovněž oprávněni každému, kdo poruší principy tohoto
návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle
závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do Sportovního areálu.

VI.
Práva pořadatele/Dohled
·

právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce provozovatele a při akcích
také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Policie ČR

VII.
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Odpovědnost za škody
·

vstup a užívání Sportovního areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
Provozovatel odpovídá jen za poškození zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo
hrubě nedbalým jednáním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru

·

úrazy a škody je každý povinen neprodleně nahlásit provozovateli nebo osobě vykonávající
funkci pořadatele akce

VIII.
Jednání proti předpisům
·

osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vykázány nebo
vyvedeny ze Sportovního areálu a postihnuty zákazem vstupu do Sportovního areálu. To
samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Vznikne-li podezření ze spáchání trestného jednání nebo přestupku, může být podáno
oznámení příslušným orgánům

·

opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli nebo
pořadateli dané akce

·

práva pořadatele zůstávají nedotčena

IX.
Ochrana osobních údajů
·

návštěvníci berou na vědomí, že celý Sportovní areál může být monitorován průmyslovými
kamerami a že kdykoliv během pobytu ve Sportovním areálu mohou být pořizovány jejich
fotografie, či jiné obrazové a zvukové záznamy

·

návštěvníci berou na vědomí, že provozovatel, může jako správce zpracovávat osobní údaje
každého návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu
práv a právem chráněných zájmů provozovatele, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem
zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku ve Sportovním areálu,
zamezení vstupu osobám, které se dopouštějí porušování návštěvních řádů či protiprávního
jednání. Za tímto účelem může provozovatel tyto osobní údaje předávat i jiným osobám

·

zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa
bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání,
které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní
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·

každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo
zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů

X.
Parkování ve Sportovním areálu
·

parkování je možno pouze na vyznačeném parkovišti viz kapitola II. - Mapa sportovního
areálu

·

parkovaní mimo určenou plochu (na veřejné zeleni) je zakázáno Obecně závaznou
vyhláškou obce Židněves č.3/2017.

·

parkoviště je určeno výhradně pro návštěvníky Sportovního areálu

·

parkoviště je určeno výhradně pro parkování motorek a osobních automobilů

·

každý návštěvní je povinen parkovat s ohledem na úsporu parkovacího místa možnosti
přístupu vozidel záchranných a bezpečnostních složek

·

vjezd motorových vozidel ke kabinám je povolen pouze se souhlasem OÚ Židněves
(zásobování, nájemce kiosku, nájemce pergoly)

XI.
Likvidace odpadů ve sportovním areálu
Likvidace a třídění odpadu z kabin, kiosku a košů z terasy
·

likvidace směsného komunálního odpadu – směsný komunální odpad bude likvidován do
popelnice (černá nádoba 120 L)

·

likvidace plastů (plasty a PET-lahve) - vytříděný plastový odpad bude umístěn do popelnice
(žlutá nádoba 120 L)

·

likvidace plastů (plasty a PET-lahve) – vytříděný plastový odpad bude umístěn do popelnice
pro plasty (žlutý kontejner 1100 L)
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·

likvidace skla – vytříděný skleněný odpad bude umístěn do popelnice pro sklo (zelený
kontejner 1100 L)

·

v případě pořádání akcí a nedostatku nádob na likvidaci tříděného odpadu je možné na
základě požadavku získat od provozovatele jednorázové plastové pytle, nebo papírové
kontejnery

Mapa umístění nádob na tříděný odpad:

XIII.
Přílohy
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Provozní řád Fotbalových ploch
Provozní řád Kabin Sokol Březno, z.s.
Rozpis tréninků a soutěžních utkání SK Židněves
Rozpis tréninků a soutěžních utkání TJ Sokol Březno
Provozní řád Dětského hřiště
Provozní řád Nohejbalového hřiště
Provozní řád Tenisového hřiště
Provozní řád Pergoly
Provozní řád Hasičského sportovního areálu
Provozní řád Hasičská nádrž (Jáchymský rybník)
Kontakty
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