Provozní řád hřiště Salesiánského střediska mládeže v Plzni
1. Hřiště je určeno především pro děti a mládež navštěvující kluby a kroužky Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže
Plzeň. Středisko nabízí několikrát týdně „otevřené programy“, během kterých mohou děti a mládež volně přicházet a využívat nejen
hřiště, ale i další nabídky v budově střediska (stolní tenis, stolní fotbal, horolezecká stěna, nealko bar apod.)
2. Vstup na hřiště je dovolen dětem starším 6 let, mladším pouze v doprovodu a pod stálým dozorem osoby starší 18 let.
3. Vstup na hřiště pro veřejnost je možný na vlastní nebezpečí uživatelů po předchozí domluvě. Skupiny (i dospělých) si mohou
předem rezervovat termíny návštěv na recepci střediska, kde jsou k dispozici podmínky pronájmu.
4. Na hřiště je dovoleno vstupovat pouze v čisté obuvi, nesmí se zde používat kopačky (ani gumotextilové). Za volně odložené
předměty se neručí. Uložení cennějších předmětů (mobily, hodinky, peněženky) je možné si domluvit na recepci.
5. Nesmí se zde jezdit na kole, koloběžce nebo in-line bruslích, skateboardu apod. Není sem dovolen vstup se psem ani s jiným
zvířetem. Nesmí se tu konzumovat žádné potraviny, donášet nápoje ve skle ani ostré předměty, které by mohly způsobit zranění.
Je zakázáno lézt a zavěšovat se na oplocení, sítě, koše, branky a jiné konstrukce ani s nimi manipulovat.
6.

Veškeré nebezpečné závady na hřišti je povinen každý uživatel ihned hlásit na recepci střediska.

7. Na hřišti a střídačkách je každý povinen se chovat tak, aby svým chováním neohrožoval sebe ani ostatní, udržovat čistotu, jednat a
mluvit slušně, hrát fair-play.
8. Na hřišti a v celém areálu střediska a kostela platí zákaz kouření.
9. Po skončení aktivit je povinen každý uživatel uklidit z hřiště veškeré nářadí, náčiní a pomůcky, po odchodu z hřiště uzamknout
všechny vchody nebo nahlásit ukončení činnosti na recepci, kde zajistí uzamčení hřiště.
10. Všichni uživatelé hřiště jsou povinni seznámit se s Provozním řádem hřiště a dodržovat ho, dbát pokynů zaměstnanců střediska a
jejich spolupracovníků. Uživatelům, kteří nebudou dodržovat tato pravidla a pokyny, bude vstup na hřiště zakázán.
11. S brankami, konstrukcemi na volejbal, basketbal apod. mohou manipulovat jen zaměstnanci střediska, případně dobrovolníci
starší 18 let. Při tom musí postupovat opatrně a dbát na bezpečnost svoji i ostatních. Branky musí být na hřišti vždy ukotveny
řetězy se zámkem ke sloupům oplocení. Koše na basket lze s pomocí speciální tyče přesunout mimo prostor nad brankami jen
v případě, že není silný vítr. Po přesunutí je nutné zajistit jejich polohu šroubem na zajišťovací tyči.
12. Technický stav hřiště je průběžně kontrolován zaměstnanci střediska a 1 x ročně odbornou specializovanou firmou.
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