Provozní řád
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I.
Úvodní ustanovení
·

tento provozní řád je nedílnou přílohou Návštěvního řádu a pravidel užívání Sportovního
areálu Židněves

·

je určen pro uživatele zařízení označené jako Fotbalové hrací plochy a upravuje základní
závazná pravidla chování všech uživatelů vstupujících na Tréninkovou a Hrací plochu a
používající zařízení umístěné na fotbalových hracích plochách ve Sportovním areálu
Židněves

·

je závazný také pro všechny osoby, které budou Fotbalové hrací plochy využívat pro vlastní
akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s provozovatelem

·

Provozní řád Fotbalových ploch byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Židněves dne
9. 11. 2020 usnesením č.5/5/2020.
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II.
Provozní doba
·
·
·
·
·
·
·

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8:00 – 20:00
8:00 – 20:00
8:00 – 20:00
8:00 – 20:00
8:00 – 20:00
8:00 – 20:00
8:00 – 20:00

III.
Pronájem
·

pronájem hrací plochy na 1,5h včetně 2 kabin činí 1.500,-

·

pronájem hrací plochy na 1,5h bez kabin činí 1.000,-

·

pronájem tréninkové plochy na 1,5h včetně kabiny činí 750,-

·

pronájem tréninkové plochy na 1,5h bez kabiny činí 500,-

Cena a způsob platby za pronájem hrací, tréninkových ploch a kabin pro soutěžní týmy na
sezónu je stanovena na základě dohody s provozovatelem.

IV.
Využití
·

hrací plochu je možno využívat prioritně pouze pro soutěžní a pohárové utkání popřípadě na
kulturní a společenské akce

·

tréninkovou plochu je možno využívat pro trénink, přípravné zápasy před sezónou, na
hasičské tréninky a soutěže, popřípadě na kulturní a společenské akce.
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V.
Výjimky při použití Hrací plochy včetně podmínek
·

trénink minipřípravky a přípravky – využívat málo zatěžované plochy hracího hřiště rovnoměrně využívat rohové prostory hřiště

·

trénink v pokutovém území (dorost a muži pouze před domácím zápasem) – trénink střelby a
standartních situací, max. omezit při nepříznivém počasí, využívat rovnoměrně obě branky

VI.
Plán využití
srpen – listopad: podzimní sezóna
březen – červen: jarní sezóna
·

rozpis soutěžních utkání a tréninků jsou kluby povinny předložit provozovateli před začátkem
sezóny. Na základě rozpisu bude vytvořen plán, který jsou kluby povinny dodržovat

·

aktuální plány budou uveřejněny na informační tabuli ve Sportovním areálu každý měsíc dle
rozpisu a v online kalendáři.

·

využití ploch se řídí aktuálním plánem tréninků a soutěžních utkání týmů SK Židněves a TJ
Sokol Březno pro aktuální měsíc

·

změny oproti rozpisu nebo plánu musí být schváleny provozovatelem. Žádost na změnu musí
být předložena v co nejkratším možném termínu tak, aby mohla být uveřejněna na informativní
tabuli a v online kalendáři.

·

Provozovatel popřípadě správce fotbalového hřiště po dohodě s provozovatelem může
v případě špatného stavu hracího hřiště nebo jeho části určit místo pro uskutečnění tréninku,
přesunout trénink na tréninkové hřiště popřípadě trénink zrušit.

VII.
Plán údržby
prosinec – únor: přestávka / údržba ploch
červenec: údržba ploch (postřik, zatravnění, regenerace) – provoz omezen
·

hrací plocha: údržba Hrací plochy bude prováděna ve dnech: středa a pátek. V případě středy
je možné po předchozí domluvě se správcem areálu a nahlášení provozovateli tento termín
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mimořádně využít pro fotbalové utkání (např. přeložený zápas), v případě souběhu tréninků a
údržby, má údržba hřiště přednost.
·

tréninková plocha: tréninková plocha bude udržována dle aktuálních požadavků, její sportovní
využití není nijak limitováno

VIII.
Pravidla pro užívání
·

na hrací a tréninkové plochy je zakázáno vnášet skleněné předměty

·

zákaz vstupu osob pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

·

zákaz vstupu se zvířaty

·

POKUD je využívána pro dané utkání informační tabule s časomírou, pak bude VŽDY
využívána pevně zabudovaná skříň pro tabuli k danému účelu určená

·

při zápasech minižáku a dětí na šířku hřiště hrací plochy je pořadatel povinen měnit pozice
hřiště. Tato pozice může být určena, nebo změněna správcem hřiště dle stavu hřiště

·

po každém tréninku a fotbalovém zápase bude zajištěn (zodpovídá trenér) úklid ploch včetně
použitého vybavení a zařízení

·

po každém tréninku, nebo zápase (zodpovídá trenér) je tým povinen zašlapat trávník
(vytrhané drny) na dané ploše

·

přenosné branky budou po ukončení tréninků a zápasů přemístěny mimo hrací a tréninkovou
plochu na předepsaném místě viz mapa Sportovního areálu. Umístění je stanoveno podle
delší strany tenisového kurtu (směrem k tréninkové ploše) a branky budou zajištěny proti
pádu.

·

v případě použití zajišťovacích prvků branek (kovové háky), budou tyto důsledně dohledány
a uklizeny do skladu, v opačném případě hrozí riziko poškození travní sekačky

·

po zápasech a trénincích bude zajištěn (zodpovídá trenér) úklid ploch areálu od odpadků a
PET-lahví

·

za kontrolu dodržování pravidel pro užívání hrací plochy zodpovídá tým, který přebírá hrací
plochu po předchozím týmu, nebo pořadatel akce. V případě zjištění nedostatků je povinen
na tato zjištění, nedostatky upozornit předchozí tým (pořadatele) právě skončeného
tréninku, hry nebo akce a ten je povinen učinit nápravu. V případě, že tak neučiní, nebo
v případě, že není možné shledané nedostatky nahlásit, je povinen kontaktovat správce
areálu, který provede nápravu, a náklady s tím spojené budou provozovatelem přeúčtovány
dle bodu 6. Sankce a postihy
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·

za zjištěné nedostatky vždy zodpovídá tým (pořadatel), který právě končí činnost (akci) na
hrací ploše

IX.
Sankce a postihy
·

Čas mimo zveřejněný aktuální plán Tréninkového nebo Herního hřiště slouží k regeneraci
hracích ploch. V případě porušení aktuálního plánu a využití ploch ze strany klubu (pořadatele
akce), bude provozovatelem účtována cena za zvýšenou údržbu ve výši 2000,- za každou
započatou hodinu.

·

V případě nedodržení pravidel pro užívání tréninkové plochy bude ze strany správce
provedena náprava a náklady budou přeúčtovány klubu (pořadateli akce) ve výši 500,- za
každou započatou hodinu

·

V případě opakovaného nedodržování provozního řádu, může být klubu popřípadě
pronajímateli zakázán přístup na hrací nebo tréninkovou plochu bez nároku na vrácení ceny
za využití hrací plochy.
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