Prevádzkový poriadok športového ihriska Obce Ludanice
1. Účel užívania
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
zdržujúcich sa na športovom ihrisku s umelou trávou o rozmere 40 x 20 m s umelým
osvetlením, súčasne i s povinnosťami Obce Ludanice, ktorá je vlastníkom a zároveň aj
správcom ihriska.
Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre
osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na
športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.
Športové ihrisko je určené na športové využitie žiakov, mládeže a obyvateľov obce Ludanice.
Je možné prenajať ihrisko aj osobám, ktoré v obci nemajú trvalé bydlisko.
Ihrisko je vhodné na nasledovné športovo-rekreačné aktivity:
 Tenis
 Nohejbal
 Volejbal
 Hádzaná
 Futbal
Užívateľmi zariadenia sú predovšetkým žiaci základnej školy s materskou školou, ďalej
obyvatelia obce, resp. záujmové združenia, právnické osoby.
2. Časový harmonogram ihriska
Časový harmonogram je určený v dodatku č. 1 Prevádzkového poriadku športového ihriska
obce Ludanice.

3. Vstup na športové ihrisko
1. Žiaci predškolských zariadení a základnej školy v sprievode učiteľa alebo školou
poverenej zodpovednej osoby.
2. Vstup na športové ihrisko pre osoby mladšie ako 14 rokov len pod dozorom dospelej
osoby.

4. Povinnosti užívateľa
1. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej
osoby areálu.
2. Spôsobilosť ihriska na používanie (prenájom) z titulu nepriaznivého počasia, resp.
technického stavu ihriska posudzuje správca.
3. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia a požiarnej ochrany.
4. Majiteľ športového ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie
užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetka
športová činnosť je na vlastnú zodpovednosť.
5. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného
správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.
6. V priestoroch ihriska je ZAKÁZANÉ: lezenie na konštrukcie športoviska, preliezanie
oplotenia. Taktiež je zakázané používať športovisko na iné účely ako je určené a iným
ako obvyklým spôsobom.
7. Úmyselné poškodzovanie športoviska a jeho zariadenia je považované za vážne
porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je
oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z ihriska. Majiteľ ihriska je oprávnený
požadovať náhradu vzniknutej škody.
8. V priestoroch ihriska je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje. Taktiež je
zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
9. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne nadávky, neprimeraná
hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovania areálu) je správca
alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať
z priestorov ihriska.
10. Na hraciu plochu je zakázané vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach,
topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi. O vhodnosti hracej obuvi
rozhoduje správca alebo iná poverená osoba. Na ihrisko je taktiež zakázané vstupovať
s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať areál ihriska odpadkami.
11. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska.
12. Časový harmonogram využívania ihriska zostavuje a riadi správca ihriska.
5. Povinnosti správcu ihriska
Evidovať žiadosti o prenájom ihriska (prevádzkový denník).
Odomykať a uzatvárať športové ihrisko.
Dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov SPORTREAL Nitra.
Dbať o správne, efektívne využitie umelého osvetlenia ihriska.
Úzko spolupracovať s riaditeľom školy, nájomcami, pri zabezpečení verejného
poriadku.
6. Dbať o dodržanie pravidiel BOZP.
7. V prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod
rýchlej zdravotnej služby.
1.
2.
3.
4.
5.

8. Viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách.
9. Bezodkladne informovať starostu/starostku obce o vzniknutých škodách na majetku
obce.
10. Vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť.
11. Starať sa o čistotu okolia ihriska.
12. Správca je povinný hlásiť majiteľovi, Obci Ludanice potrebu väčšej opravy. Alebo
zmeny stavu ihriska.
Vstupom na športové ihrisko vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým
poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

V Ludaniciach, 01. 07. 2014

Mgr. Ľubica Petráková
starostka obce

Dodatok č. 1 – Časový harmonogram športového ihriska v Ludaniciach
Pondelok – piatok:
8.00 – 16.00
žiaci základnej školy
16.00 – 21.00
obyvatelia obce (mládež a dospelí)
Sobota, nedeľa, sviatky, prázdniny:
9.00 – 21.00
obyvatelia obce (mládež a dospelí)
V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh, ...) je ihrisko uzatvorené.
Prednosť majú všetky obecné a školské podujatia.

