Provozní řád Atletického stadionu Josefa Hrona
Seznámení se s tímto provozním řádem je povinností všech trenérů, vedoucích družstev,
učitelů tělesné výchovy i veřejnosti, kteří stadion využívají (dále jen „uživatelé“).
Provozní doba stadionu
Provozní doba atletického stadionu:
Duben – říjen: 7:00 - 22:00 hodin.
Listopad – březen: 8:00 - 18:00 hodin.
Mimo provozní dobu a v případě sněhové pokrývky
je na stadion vstup zakázán. Po domluvě
s provozovatelem lze provozní dobu upravit.

Provozní pokyny
Atletická sportoviště jsou široké veřejnosti přístupná
zdarma. Za provoz a správný chod stadionu je
zodpovědný správce. Uživatelé stadionu jsou povinni
dbát pokynů správce a provozního řádu. Správce
zapůjčuje náčiní a nářadí, jemu je též nutno okamžitě
nahlásit škody na zařízení stadionu nebo nehody
vzniklé na stadionu.

Provozovatel ani vlastník stadionu
nenesou odpovědnost za případné ztráty
odložených věcí.
Bezpečnost
Při provozování sportovních disciplín, které jsou
rizikové, jsou uživatelé povinni dbát zvýšené
opatrnosti. Za bezpečnost každé organizované složky
zodpovídá osoba starší 18 let.
Samostatně sportující veřejnost vstupuje na stadion
na vlastní nebezpečí.

Provozovatel ani vlastník stadionu nenesou
odpovědnost za případné újmy na zdraví
uživatelů.
V prostorech atletického stadionu
je zakázáno:
• provozovat aktivity ohrožující bezpečnost, zdraví
a odporující slušnému chování;
• kouřit, pít alkoholické nápoje a užívat návykové
látky;
• vjíždět na jízdním kole, koloběžce, na kolečkových
bruslích a na skateboardech;
• ničit zařízení areálu;
• vodit a venčit psy;
• vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných láhvích
a sklenicích;
• odhazovat odpadky mimo odpadkové koše;
• rozdělávat oheň či manipulovat s ohněm,
pyrotechnikou, chemikáliemi apod.;
• konzumovat potraviny a odhazovat žvýkačky
na zem, zvláště na umělé povrchy sportovišť!

V případě nedodržování pravidel
provozního řádu a upozornění správce
areálu může být uživatel ze sportoviště
vykázán. K vykázání může být
správcem povolána Městská policie
nebo Policie České republiky.
Kontaktní údaje
Vlastník a provozovatel atletického stadionu:
Město Mnichovo Hradiště, tel. 326 776 611
Správce atletického stadionu:
Realitní kancelář Kouba, tel. 602 143 687

Důležitá telefonní čísla
• Městská policie, tel. 326 771 240, 602 473 156
• Záchranná služba, tel. 155
• Policie České republiky, tel. 158
• Hasiči, tel. 150

V prostoru atletických sportovišť
je zakázáno:
• běhat v první dráze z důvodu největšího poškození
(neplatí pro závody a v případě vytížení všech drah);
• vstupovat v obuvi s hrubým vzorkem, podpatky,
špunty, obuví s hřeby, tj v tretrách s kovovými hroty;
• vstup s černou (barvící) podrážkou;
• značení křídou na dráze a v sektorech s umělou
plochou;
• provozování veškerých míčových her na dráze
i ve sportovních sektorech.

prostor je monitorován

