PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ LIBÁŇ
1. Provozovatelem obecního sportoviště je Tělovýchovná jednota Sokol Libáň.
2. Měnit a doplňovat provozní řád obecního sportoviště Libáň (dále jen sportoviště) je oprávněna
Rada města Libáň ve spolupráci s TJ Sokolem Libáň..
3. Sportoviště smí být používáno v souladu s tímto provozním řádem.
4. Sportoviště smí být používáno ke sportům, ke kterým bylo vybudováno a to tenisu, odbíjené,
házené, nohejbalu, kopané, košíkové a florbalu.
5. V době pobytu na sportovišti a v jeho bezprostřední blízkosti se musí každý chovat tak, aby
nezpůsobil škodu na obecním i soukromém majetku.
6. K provozování všech druhů povolených sportů musí být používáno sportovního nářadí,
sportovních pomůcek, sportovního oděvu a obuvi, které nezpůsobí škodu na sportovišti ani ostatním
účastníkům na sportovišti.
7. Sportoviště si může pronajmout občan (dále nájemce) starší 18 let ! Na základě žádosti
budou také jemu vydány klíče od sportoviště. Za sportující děti a mládež do 18 let zodpovídá
osoba, která si sportoviště pronajala. Ta také musí být přítomna převzetí a předání
sportoviště!
8. Dojde - li během provozu sportoviště k poruše či škodě, která by měla za následek další nebo
větší rozsah poškození, je nájemce povinen provoz přerušit do doby odstranění a tuto skutečnost
neprodleně oznámit provozovateli (nebo pověřeným osobám).
9. Provozovatel (nebo pověřená osoba) je oprávněn uzavřít na určitou dobu sportoviště a v
odůvodněných případech i přerušit právě probíhající provoz.
10. Za ochranu obecního majetku zodpovídá konkrétní osoba, která si sportoviště na určitý termín
zadala a zaplatila pronájem.
11. Občan, či občané, kteří mají pronajaté sportoviště, nesmí být v daný termín jakkoliv omezováni
jinými občany, kromě viz. bod 8.
12. Do doby pronájmu se nezapočítává úklid sportovního nářadí a pomůcek, včetně úklidu
sportoviště nájemcem.
13. Zjistí-li nájemce při příchodu na sportoviště jakékoliv závady, nezačne sportoviště užívat a tyto
skutečnosti ihned oznámí provozovateli (popřípadě pověřené osobě). V případě, že tak neučiní, nese
odpovědnost za škody, které byly způsobeny před nástupem nájemce na sportoviště. Toto může
sdělit i telefonicky provozovateli (popřípadě pověřené osobě).
14. V případě nejasností či sporu nepřevezme nastupující nájemce sportoviště. Tím zůstává
zodpovědnost na posledním zapsaném nájemci.
15. Nájemce se smí buď sám nebo se svými společníky zdržovat na sportovišti pouze po dobu, na
kterou má sjednaný nájem a který na tu dobu zaplatil nájem.
16. Na případné již existující poškození bude nájemce předem upozorněn provozovatelem
(popřípadě pověřenou osobou).
17. Klíče od sportoviště musí být po skončení provozu během dne posledním nájemcem
uloženy u provozovatele (nebo pověřené osoby). To neplatí v případě, kdy na sportoviště
nastupuje bez prodlení další nájemce. Původní nájemce při zaplacení nájmu oznámí
provozovateli (nebo pověřené osobě) komu klíče předal - kdo dále sportoviště užívá. Poslední

možný nájem je umožněn do 22.00 hodin.
18. Osvětlení sportoviště musí být používáno v souladu s bezpečnostními předpisy a účelně.
Nájemce zodpovídá za ekonomické využití a zamezí tomu, aby osvětlení bylo bezdůvodně
rozsvěcováno a zhasínáno. Osvětlení musí být v případě využívání sportoviště do 22.00 hodin
zhasnuto nejpozději ve 22.05 hodin !!!
19. Každý nájemce dostane při zaplacení nájmu za využití sportoviště doklad o zaplacení.
20. Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržování tohoto provozního
řádu, může mít za následek odepření dalšího pronájmu konkrétní osobě nebo skupině osob.
21. Pronájem sportoviště pro organizované spolky města Libáň a Základní školu a Mateřskou školu
Libáň bude řešit zvláštní smlouva.
22. Každý vstup na pozemek sportoviště bez souhlasu provozovatele nebo pověřené osoby,
bude řešit Přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. v platném znění.
23. Tento Provozní řád sportoviště Libáň byl schválen Radou města Libáň.
V Libáni dne, 30.5.2008

