PROVOZNÍ ŘÁD
HŘIŠTĚ PASTVISKO
Vlastník:

Město Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot

Provozovatel: TJ Sokol Lanžhot, Na Šlajsi 153/35, 691 51 Lanžhot

Vážení návštěvníci,
tento sportovní areál je majetkem města Lanžhot a je
v dlouhodobém nájmu TJ Sokol Lanžhot. Naším cílem je zpřístupnit
sportovní plochy také široké veřejnosti, proto se snažíme nechat co
nejvíce otevřeno. Prosíme, neničte vybavení a zázemí, stálo spousty
úsilí jej vybudovat a slouží všem. Každý, kdo bude porušovat tento
řád, bude vykázán.

• Sportovní areál Pastvisko slouží výhradně ke sportovním účelům,
pokud není s provozovatelem domluveno jiné využití.
• Sportovní areál je přednostně k využití pro fotbalový oddíl,
(popřípadě pro jiné oddíly TJ Sokol Lanžhot), lakrosový oddíl.
• Sportovní areál lze objednat i k jiným účelům pro širokou veřejnost,
a to po předchozí domluvě a souhlasu výboru fotbalového oddílu,
který stanový podmínky využití areálu.
• Vstup a pobyt ve sportovního areálu je na vlastní nebezpečí.
• Správce nenese odpovědnost za škody a zdraví vzniklé při užívání
hřiště v rozporu s provozním řádem. Dále správce nenese
odpovědnost za poškození a ztrátu odložených věcí.

Ve sportovním areálu Pastvisko je zakázáno!
• Vodit a venčit psi či jiná zvířata bez povolení a vědomí
provozovatele.
• Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné látky.
• Poškozovat a znečišťovat sportovní areál hřiště a jeho vybavení.
• Ohrožovat svým chováním sebe a ostatní návštěvníky.
• Obtěžovat ostatní návštěvníky a nejbližší okolí vulgárním chováním
a nadměrným hlukem.
• Jezdit po hrací ploše na kole nebo jiném obdobném prostředku
(koloběžka, motorka, atd.)
• Vjezd motorových dopravních prostředků, mimo určená místa
k parkování během utkání a tréninkových jednotek.
• Manipulovat s otevřeným ohněm.
• Vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu.

Návštěvník sportovního areálu je povinen:
• Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště, či trenérů, které
v danou chvíli tréninkové plochy využívají.
• Dodržovat pravidla slušného chování.
• Chovat se tak, aby neohrožoval sám sebe a ostatní návštěvníky
areálu.
• Dodržovat čistotu, dbát na pořádek a bezpečnost.

Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR

158

Hasičský záchranný sbor ČR

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Městská policie Břeclav

156

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Městský úřad Lanžhot

519 336 107

Správce areálu

605 227 204

Zástupce fotbalového oddílu

774 339 373

Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád.

V Lanžhotě dne 9. listopadu 2020

Mgr. Ladislav Straka
starosta města Lanžhot

PROVOZNÍ DOBA pro veřejnost
Letní období:
duben, květen červen, září

15:00 – 19:00 h (pondělí až pátek)
9:00 – 20:00h (sobota, neděle,
prázdniny a svátky)

červenec, srpen

8:00 – 21:00 h (denně)

Zimní období:
říjen – duben

viz. aktuální info
(provozní doba bude určena dle
klimatických podmínek a denního světla.
O provozní době v zimním období bude
provozovatel hřiště informovat širokou
veřejnost prostřednictvím úřední desky, u
vstupní brány do areálu, infokanálu
kabelové TV, webových stránkách
fotbalového oddílu)

