PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA OBCE
MOŠOVCE
Prevádzkové hodiny MI:
Pondelok – Piatok počas pracovných dní
08.00 hod. – 15.00 hod., pre verejnosť zatvorené - otvorené pre žiakov ZŠ a MŠ pod
dohľadom vyučujúcich
15.00 hod. – 18.00 hod. pre verejnosť – otvorené - prednostne deti a mládež do 18 rokov
18.00 hod. – 20.00 hod. – pre verejnosť nad 18 rokov; otvorené na základe rezervácie
u správcu 1 deň dopredu; kolektívne športy (skupiny) - za poplatok - rezerváciu je
potrebné nahlásiť 1 deň vopred u správcu, výška poplatku – viď cenník
Pondelok – Piatok počas prázdnin a sviatkov
08.00 hod. – 17.00 hod. – otvorené na základe rezervácie u správcu 1 deň dopredu, v tomto
čase bude otvorené prednostne pre deti a mládež do 18 rokov
17.00 hod. – 21.00 hod. - pre verejnosť nad 18 rokov; otvorené na základe rezervácie
u správcu 1 deň dopredu; kolektívne športy (skupiny) - za poplatok - rezerváciu je
potrebné nahlásiť 1 deň vopred u správcu, výška poplatku – viď cenník
Sobota – Nedeľa vždy
08.00 hod. – 17.00 hod. – otvorené na základe rezervácie u správcu 1 deň dopredu, v tomto
čase bude otvorené prednostne pre deti a mládež do 18 rokov
17.00 hod. – 21.00 hod. - pre verejnosť nad 18 rokov; otvorené na základe rezervácie
u správcu 1 deň dopredu; kolektívne športy (skupiny) - za poplatok - rezerváciu je
potrebné nahlásiť 1 deň vopred u správcu, výška poplatku – viď cenník

Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom resp. správcom MI.
Telefonický kontakt na rezervovanie multifunkčného ihriska je:

Mgr. Tibor Harkabus, tel: 0903 789 193
Súčasťou Prevádzkového poriadku je cenník.
Prevádzkový poriadok aj cenník bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č.
E/1/17/III/2019 dňa 17.4.2019

V Mošovciach dňa 03.05.2019

Ing. Elena Krajčová
Starostka obce Mošovce

POVINNOSTI UŽÍVATEĽA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Pri vstupe na ihrisko je užívateľ povinný skontrolovať celkový stav ihriska, v prípade zjavného
neporiadku alebo poškodenia ihriska ihneď informovať prevádzkovateľa alebo správcu.
Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa alebo správcu.
Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z multifunkčného ihriska s okamžitou platnosťou
vykázaná.
Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,
vstupovať na ihrisko len v športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve.
Zakázané je vstupovať na multifunkčné ihrisko v kopačkách, tretrách, kolieskových korčuliach a pod.
a zakazuje sa vstup na ihrisko s bicyklami.
Zakázané je vstupovať na multifunkčné ihrisko s jedlom alebo pitím.
Vstupovať na ihrisko je dovolené len cez vstupnú bránku.
Je potrebné okamžite odstraňovať s plochy mechanické nečistoty (lístie, ihličie, zeminu, kamene a
pod.), ktoré môžu spôsobiť úraz.
Je zakázané:
- znečisťovať multifunkčné ihrisko a jeho okolie akýmkoľvek jedlom a odpadom – sklom, papierom,
plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, pyrotechnikou a pod.
-

Počas športovej činnosti platí zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako aj prísny zákaz fajčenia.

-

lezenie po ochrannej a bránkovej siete, zákaz lezenia po vchodových bránach a stĺpoch,

-

zákaz demontáže mantinelov, ochranných sietí, brán kotviacich a napínacích súčastí
konštrukcií,

-

zákaz manipulácie s el. zariadením, el. vedením a osvetľovacími bodmi vrátane podpier,

Používanie ihriska je na vlastné nebezpečenstvo, obec neručí za prípadné úrazy spôsobené na ihrisku a
jeho okolí,
Prevádzkovateľ má právo zakázať vstup na multifunkčné ihrisko osobe alebo skupine osôb, ktoré sa
dopustili porušenia prevádzkového poriadku, spôsobili a neuhradili škodu na MI, neuhradili poplatok
za predĺženie používania MI a pod.
Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním
nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce.
Užívatelia sú plne zodpovední za všetky škody ( vrátane na susedných budovách), ktoré vznikli ich
pričinením, konaním alebo zanedbaním. V prípade takejto škody sú povinní následnú škodu uhradiť
prevádzkovateľovi na základe predloženej faktúry za opravu. Opravu poškodenej veci vždy vykonáva
prevádzkovateľ MI, pokiaľ sa nedohodne inak.
Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel
uvedených na vstupnej tabuli zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jeho zákonný zástupca.

Deti do 13 rokov musia byť na multifunkčnom ihrisku s dozorom rodiča, vyučujúceho alebo inej
zodpovednej dospelej osoby.
Žiaci ZŠ s MŠ vstupujú na MI v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
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