Smernica č. 4
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
VIACÚČELOVÉ IHRISKO AREÁL ZŠ Slatinské Lazy

Majiteľ: Obec Slatinské Lazy
Prevádzkovateľ: Obec Slatinské Lazy
1. Vstup do areálu je povolený:
- žiakom ZŠ Slatinské Lazy vo vyučovacom čase od 07,30 hod. do 15,30 hod. v sprievode
učiteľa telesnej výchovy, triedneho učiteľa, vychovávateľky v ŠKD alebo iného pedagogického
pracovníka
- žiakom školy, ktorí sú zapojení do krúžkovej činnosti, v sprievode zodpovedného vedúceho
krúžku v čase, ktorý je pre činnosť krúžku vymedzený
2. Do priestoru ihriska sa zakazuje vstupovať:
- v kopačkách akéhokoľvek typu, v zablatenej a inak znečistenej obuvi
- na kolieskových korčuliach a na bicykloch a v zimnom období na plochu pokrytú ľadom bez
korčúľ.
3. Zakazuje sa:
-fajčiť v priestore ihriska a zakladať oheň v celom športovom areáli
-nadávať a vulgárne sa vyjadrovať v celom areáli
-podliezať futbalové bránky, preliezať cez mantinely
-poškodzovať majetok športového areálu a vybavenie ihriska
-vstupovať na ihrisko a odchádzať z neho mimo vyznačené vstupy
-konzumovať jedlá a nápoje v priestoroch ihriska
-znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami
-vodiť psov do areálu ihriska

4. Všeobecné záväzné pravidlá:
-každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového
poriadku a individuálne ústne pokyny správcu ihriska
-každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný dodržiavať zmluvné podmienky používania
ihriska a časový harmonogram
-maloleté deti do 7 rokov musia byť na ihrisku sprevádzané zodpovednou dospelou osobou
-každý užívateľ ihriska je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a všeobecne záväzné
právne predpisy
-prevádzkovateľ areálu a správca viacúčelového ihriska nezodpovedá za škodu vzniknutú osobe
jej vlastným zavinením
-rešpektovať pokyny správcu ihriska

5. Sankcie:
-za porušenie ustanovení prevádzkového poriadku a nerešpektovanie pokynov správcu ihriska
bude uložená pokuta do výšky 33 €
-pri poškodení majetku bude voči osobe uplatnená náhrada škody v plnej výške
6. Režijné poplatky:
-aktivity žiakov vo vyučovacom procese a činnosť krúžkov organizovaných školou - bez
poplatku
-aktivity detí a mládeže do 15 rokov s trvalým pobytom v obci -bez poplatku
/osvetlenie platené/
-poplatok za užívanie viacúčelového ihriska: do 6 osôb
3 € /hod.
nad 6 osôb
5 € /hod.
-poplatok za použitie osvetlenia 2 €/hod. bez rozdielu počtu účastníkov

7. Časový harmonogram ihriska
Pondelok -piatok:
07.30 – 15.30 hod. - vyučovací proces žiakov ZŠ
15.30 – 22.00 hod - pre verejnosť
22.00 hod. -opustenie areálu a dodržiavanie nočného kľudu
Sobota -nedeľa – sviatok -prázdniny:
08.00 – 22.00 hod. -aktivity záujmových skupín podľa dohôd s prevádzkovateľom
Prednosť majú:
-všetky školské podujatia
-objednané skupiny – kolektívny šport, ktoré je možné objednať dopredu u správcu ihriska

Tento prevádzkový poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.08.2013 pod číslom
uznesenia č. 01-03/13 a nadobúda účinnosť 01.09.2013.

V Slatinských Lazoch, 15.08.2013

........................................................
Ing. Darina Hroncová-starostka obce

