
Provozní řád sportovního areálu ZS Lutín

1. Provozní doba - volný vstup pro veřejnost:

pondělí- pátek : duben - červen 15.00 - 19'00 hod.
červenec _ srpen 10.00 _ 20.00 hod.
září _ říjen 15.00 - 19.00 hod.
zimní obdobídle dohody

sobota - neděle : dle dohody se správcem hřiště

pouŽití osvětlení: dle dohody se správcem hřiště během
celého roku

2' Vstup na hřiště pouze ve sportovní obuvi s rovnou podráŽkou (zákaz vstupu
ve všech typech kopaček a jiných bot s hroty). Návštěvníci areálu jsou
povinni dbát pokynů správce areálu, resp. zaměstnanců školy.

3. V celém areálu je přísně zakázáno: a) kouření;
b) poŽívání alkoholických nápojů;
c) vodit a venčit psy a jiná domácÍ zviřata.

4. Jednotlivá hřiště je moŽné si pronajmout' Pronájem si zájemce vŽdy dojedná
se správcem areálu alespoň dva dny předem.
Žacizš majívstup na hřiště zdarma, řídí se však pokyny správce.

4'1 Základní sazba pro obyvatele Lutína a Třebčína:
- kopaná 100,- Kč/hod'
- volejbal '100,- Kč/hod.
- tenis 50,- Kč/hod'

4.2Základnísazba pro organizace a ostatní za1emce s trval' pobytem mimo obec
Lutín a Třebčín:
- kopaná 300,- Kč/hod.
- volejbal 200,- Kč/hod.
- tenis 100,- Kč/hod.

4'3 Sazba pro pouŽití osvětlení
- vyjmenované organizace a zájmové skupiny:
TJ Sigma Lutín' SDH Třebčín, ZŠ a MŠ Lutín, příspěvková organizace, SAK
Třebčín, Rodinné centrum Klásek, Malá kopaná Lutín
sazba zakaŽdou započatou hodinu činí 80,- Kč

- všichni ostatní: organizace ijednotlivci
sazba zakaŽdou započatou hodinu činí 150,- Kč .

Při pouŽití osvětlení se sazba za osvětlení sčítá s příslušnými sazbami za
uŽivánÍ dle ad 4.1 nebo ad 4'2'



5' Veřejnost sportuje v areálu na vlastní nebezpečí.

6. Je zakázáno ničit sportovní zařízení, výsadbu stromů a keřů v celém areálu.
Ten, kdo způsobí škodu, je povinen ji uhradit v plné výši.

7.Do areálu jezákazvjezdu jízdních kol' skateboardů, kolečkových bruslí,
apod.

8. Na atletické drázeje jednosměrný provoz (vždy proti směru hodinových
ručiček).

9. Po ukončení činnosti na hřištích, atlet. dráze, resp. doskočišti na skok
daleký je třeba provést údrŽbu dle pokynů správce.

Schváleno Radou obce Lutína dne 1.2' 2012'

Účinnost od 1 . února 2012'

V Lutíně dne 6. 2.2012
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