OBEC RUDŇANY
Obecný úrad Rudňany, 053 23 Rudňany 234

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
MINI IHRISKA V OBCI RUDŇANY

2019

Prevádzkový poriadok mini ihriska v obci Rudňany

A) Mini ihrisko je majetkom obce Rudňany
B) Mini ihrisko bude využívané na športové aktivity pre širokú verejnosť, ZŠ, Rudňany a OŠK
Rudňany. Ihrisko sa bude využívať iba na športové aktivity a to výlučne s vedomím správcu
ihriska. V pracovných dňoch bude ihrisko od 8,00 - 16,00 hod. v správe ZŠ Rudňany, kde
prenájom a správu ihriska riadi riaditeľ školy.
C) Podmienky prevádzky
1) Mini ihrisko je k dispozícii na základe predbežných požiadaviek zo strany občanov. Tieto
požiadavky sa uplatňujú objednávkou u správcu mini ihriska, pričom pri rezervácii je
potrebné zaplatiť z ceny za rezervované hodiny.
2) Počas školského roka je mini ihrisko v pracovných dňoch
a) v čase od 8,00 - 16,00 v užívaní a správe ZŠ Rudňany
b) počas týždňa v správe obce : pondelok: údržba mini ihriska
utorok - piatok : 16.00 - 20.00
c) - bezplatne pre tréningy OŠK (v mesiacoch január, február, marec prednostne pre
tréningový proces)
d) - prenájom: hodinová sadzba
10 € / 1 hod
e) - umelé osvetlenie:
2 € / 1 hod
Počas školských prázdnin, štátnych sviatkov, dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja
a počas víkendov je mini ihrisko k dispozícii od 13.00 - 20.00 hod.
3) Mini ihrisko je možné využívať len s vedomím jeho správcu.
4) Časový harmonogram využitia mini ihriska ako aj jeho obsadenie(limitovaný počet hráčov
na hracej ploche-10) konkrétnymi záujemcami spracováva správca.
5) Rezervácie mini ihriska konkrétnymi záujemcami, bude zverejňované na verejne
prístupnom mieste pri vstupe do športového areálu. Rezervácia musí byť nahlásená
správcovi min. 2 dni pred termínom rezervácie.
6) Ak sa nájomca nedostaví na rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku plynutia
rezervácie, tak správca môže prenajať ihrisko iným osobám.
Záujemcovia o prenajatie ihriska sa môžu hlásiť u správcu: Miroslav Almáši
tel. č.: 0903 414 295

KONTROLA MINI IHRISKA :
Mini ihrisko je pod dohľadom kamerového systému, kde výstup je zaznamenávaný a k
dispozícii príslušníkom Obecnej polície a OO PZ Markušovce, kde neoprávnený vstup a
poškodzovanie mini ihriska bude SANKCIOVANÉ.

Zásady ochrany pri využívaní ihriska:

1) Na ploche mini ihriska je prísne zakázané fajčiť, požívať akékoľvek alkoholické nápoje,
prípadne potraviny.
2) Každý užívateľ je povinný dodržiavať Zásady prevádzkového poriadku mini ihriska.
Prípadné škody na zariadení je každý užívateľ povinný bezodkladne nahlásiť správcovi.
3) v prípade úmyselného poškodenia vybavenia mini ihriska, vyhotoví správca písomný
záznam o vzniknutej škode a užívateľ bude povinný uhradiť náklady na opravu v plnej
výške.
4) za bezpečnosť užívateľov v predškolskom veku je zodpovedná sprievodná osoba, ktorá
je povinná poskytnúť prvú pomoc prípadne privolať odbornú zdravotnícku pomoc.
5) Úraz v školskom areáli v dobe jeho prenájmu nie je školským úrazom.
6) Poskytnutý areál školy sa stáva v uvedenom čase verejným priestranstvom. Osoby, ktoré
sa v ňom pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu
na majetku školy spôsobenú svojim konaním.
Povinnosti užívateľa:
1) Dodržiavať pokyny správcu, vstupovať na ihrisko len so súhlasom správcu
2) Na umelú trávu vstupovať v špeciálnej obuvi a v obuvi s hladkou podrážkou, je
zakázané vstupovať na ihrisko v pracovnej obuvi, topánkach na opätkoch, v
lisovaných kopačkách a kopačkách s kovovými kolíkmi.
3) Nevstupovať do priestorov ihriska so sklenými fľašami a pohármi, cigaretami a
otvoreným ohňom, po požití alkoholických nápojov a psychotronických látok.
4) Vodiť na ihrisko domáce zvieratá (psy, mačky) je prísne zakázané.
5) Nahradiť všetky prípadné vzniknuté škody.
6) Dodržiavať čistotu v celom areáli ihriska a pozemku školy.
7) Chrániť a šetriť majetok mini ihriska a zariadení areálu ZŠ.
8) Po ukončení hry je nájomca povinný upraviť po sebe povrch ihriska, ktoré užíval a
to spôsobom zodpovedajúcim danému ihrisku podľa pokynov správcu.
9) Porušovanie prevádzkového poriadku, nerešpektovanie pokynov správcu ihriska,
nevhodné správanie sa na ihrisku (hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná
hlučnosť, slovné či fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového
náradia, obuvi, poškodzovanie majetku školy bude dôvodom na okamžité vykázanie
z ihriska, príp. ukončenie športovania a uzamknutie ihriska.

V Rudňanoch, dňa 01.02.2019

............................................
Bc. Rastislav Neuvirth
starosta obce

