
Provozní řád hřiště 
Slavičín – kurty v zámeckém parku 

 
Tento provozní řád vydává Sportovní klub Slavičín za účelem harmonického 
rozvoje tělovýchovy a sportu  a účelného využívání volného času obyvatel.  
 

Čl. I 
Využívání hřiště 

 
1. Sportovní klub Slavičín zřizuje hřiště za účelem vhodného využívání 

volného času – zejména dětí a mládeže, k provozování sportovní činnosti jako 
varianty trávení aktivního odpočinku, ku prospěchu duševního a tělesného 
zdraví obyvatel.  

 
UŽÍVÁNÍ KURT Ů JE PRO VŠECHNY BEZPLATNÉ. 

 
 2. Hřiště může být celoročně využíváno k míčovým hrám, ke hře tenisu, 
k různým  sportovním hrám a soutěžím, k tělesným cvičením. 
 
 3. V případě pobytu více skupin na hřišti se tyto nesmí vzájemně 
ohrožovat ani omezovat. Nesmí být tak postupováno zejména v případech 
starších jedinců na úkor těch mladších. 
 

4. Návštěvníci jsou povinni po dokončení činnosti vrátit hřiště do 
původního stavu – tzn. pomocí kartáčů, které jsou k dispozici v areálu hřiště 
upravit povrch a v případě prašnosti hřiště pokropit.  
   

Čl. II 
Dodržování bezpečnosti a pravidel slušného chování 

 
 1. Všechny osoby provozují sportovní činnost v areálu hřiště na vlastní 
nebezpečí. Děti mladší 6 let provozují činnost výhradně pod dozorem svých 
zákonných zástupců, odpovědných za jejich bezpečnost.  
  

2. Při všech činnostech prováděných podle Čl.I, odst. 2., se musí každý 
jedinec chovat tak, aby druhého neohrožoval na zdraví nebo k tomu nezavdal 
příčinu. Každý se zde musí chovat ohleduplně, dodržovat pravidla slušného 



chování, nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. V  době nočního klidu, tj. 
od 22:00 do 08:00 hodin nelze na hřišti provozovat žádné  aktivity.  
  

3. Všichni návštěvníci víceúčelového hřiště jsou povinni udržovat 
pořádek a čistotu v celém areálu.  V této souvislosti jsou povinni respektovat: 

  
- zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 
- zákaz vodění psů a jiných zvířat, která by mohla znečisťovat terén a  
ostatní zařízení  
- zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo 
stanovená  místa 
- zákaz rozdělávání ohně 
- zákaz kouření 
- zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla  všeho druhu 
- zákaz vstupu podnapilým osobám 
- zákaz jízdy na motocyklech 
 

4. Při sportovních hrách je nutné dbát zvýšené opatrnosti v zájmu 
bezpečnosti hráčů i diváků. Hráči musí volit ochranné pomůcky, při hře nesmí 
být na hrací plochu vpouštěny osoby na hře nezúčastněné.  

 
Čl. III 

Správa hřiště 
 

1. Za provoz hřiště odpovídá správce – Sportovní kluby Slavičín,  
tel. 603 148 250. 

 
2. Jakoukoliv závadu, která se objeví na uvedeném sportovním zařízení 

nebo v jeho bezprostředním okolí, je nutno bezodkladně nahlásit správci hřiště. 
 

Čl. IV 
Nedodržování ustanovení provozního řádu 

 
 Nedodržování a porušování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné 
porušování občanského soužití při užívání uvedeného sportovního zařízení je 
nutno hlásit Městské policii Slavičín, tel. č. 577 341 234 nebo   
mobil  777 320 951. 
 

 


