PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠPORTOVÉHO AREÁLU
Školská ulica - Spišské Podhradie
Čl. 1 Úvodné ustanovenia
1. Športový areál (ďalej ŠA) sa nachádza na Školskej ul. v Spišskom Podhradí, jedná sa o 3 ihriská s umelou trávou,
1 ihrisko s asfaltovým povrchom, minigolfové dráhy a tartanovú dráhu. Areál slúži na prevádzkovanie športových
aktivít obyvateľov mesta.
2. Vlastníkom je Mesto Spišské Podhradie a prevádzkovateľom je Oddelenie voľnočasových aktivít MsKS, ZŠ Školská 3 a ZŠ Palešovo nám. 9 v Spišskom Podhradí.
3. Užívateľom ŠA sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore ŠA.
Čl. 2 Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
2. V ŠA je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ŠA prispôsobený.
3. ŠA poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a loptové hry ako sú futbal, basketbal, volejbal, atletika,
minigolf, hádzaná, tenis, florbal, hokejbal.
4. Obsahom činnosti prevádzkovanej v ŠA je spontánne osvojovanie si základov loptových a pohybových hier a prevádzkovanie viacerých druhov športu.
Čl. 3 Organizačné ustanovenia
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v ŠA vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje
vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať tento prevádzkový poriadok.
2. Každý užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynu môže byť osoba zo ŠA
s okamžitou platnosťou vykázaná.
3. Užívateľ ŠA je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu
majetku a športového areálu. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
4. Každý užívateľ je povinný vstupovať do ŠA výhradne cez vstupnú bráničku.
5. V areáli je prísne zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje. Je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
6. Každý užívateľ je povinný dodržiavať v ŠA a jeho okolí čistotu a poriadok.
7. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv bez čiernej podrážky.
8. Deti do 12 rokov musia byť v ŠA v sprievode dospelej osoby.
Čl. 4 Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny:
LETNÉ PRÁZDNINY 1.7.-1.9. pondelok–piatok 9:00-20:00, sobota-nedeľa 14:00-19:00
ŠKOLSKÝ ROK
2.9.-31.10. pondelok–piatok 9:00-18:00, sobota-nedeľa 14:00-18:00
1.11.-30.4. pondelok–piatok 9:00-17:00, sobota-nedeľa ZATVORENÉ
1.5.-30.6. pondelok–piatok 9:00-18:00, sobota-nedeľa 14:00-18:00
V iný čas bude otvorené záujemcom po dohode na tel. čísle: 0907 443 519.
2. Poplatky za služby spojené s užívaním ŠA sú uvedené v uznesení Mestského zastupiteľstva č. MZ-05-15-B-20 zo
dňa 18.6.2015 (tartan: 2,- € na 1 hodinu a osobu, ihriská s umelou trávou a asfaltové ihrisko: 2,- € na hodinu a osobu).
Pre osoby s trvalým pobytom v Spišskom Podhradí sa poskytuje zľava 50 % z ceny.
Čl. 5 Tiesňové volania
112 – tiesňové volanie, 150 – hasiči, 155 – záchranná zdravotnícka služba, 158 – polícia

V Spišskom Podhradí, 01.06.2020
MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta

