NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ - STAREZ ARÉNA VODOVA
VYUŽITÍ AREÁLU
1. Vlastníkem venkovního sportovního hřiště – multifunkčního
sportovního povrchu umístěného na ploše kluziště ve
sportovním areálu Vodova, Vodova 108, Brno je statutární
město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brnoměsto, 602 00 Brno.
2. Provozovatelem hřiště je společnost STAREZ – SPORT a.s.
3. Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit, primárně
míčových sportů, jako je např. basketbal 3x3, malý fotbal,
házená, florbal a sestává se ze 4 hřišť na basketbal 3x3, hřiště
na házenou, malý fotbal, florbal a je vybaveno multifunkčním
povrchem s lajnováním pro dané sporty, 4 basketbalovými
koši, brankami pro malou kopanou. Jiné aktivity jsou možné
pouze se souhlasem provozovatele.
4. Venkovní hřiště je v jeho provozní době vyjma rezervovaných
časů za úplatu přístupné široké veřejnosti zdarma.
5. Dětem mladším 12 let je vstup na sportoviště, užívání herních
prvků a sportovního vybavení povoleno jen v doprovodu
a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné
odpovědné osoby starší 18 let.
6. Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem a řídit
se jím včetně dalších pokynů vyvěšených na hřišti nebo
vybavení.
7. Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád areálu a dbát
na dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně
majetku.
8. Hřiště je monitorováno kamerovým systémem.

II. PROVOZNÍ ŘÁD
1. Provozní doba hřiště je stanovena každoročně od 1. 5. do
30. září v době od 8:00 – 21:00 hod.
2. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel
nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů a neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí. Město Brno, na
jehož pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za
škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při
sportovní činnosti.
3. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provoz
hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit anebo zcela
zrušit provoz. Hřiště neužívejte v dešti nebo je-li mokré.
4. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním
zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen
tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště na tel. čísle:
731 110 293
5. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo
poškozování vyznačených ploch.
V této souvislosti zde platí zákaz:
vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách,
tretrách, v botách s podpatky, v botách s černou
podrážkou nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem,
pískem, antukou aj.),
odhazování odpadků
(odpadkové koše)

mimo

místa

k

tomu

určená

odhazování žvýkaček na umělý povrch,
vjezd a jízda na motocyklu, kole, koloběžkách, kolečkových
bruslích, bruslích, skatech, s kočárky nebo vozíky apod.
vstupu se zvířaty
vstup podnapilým osobám a konzumace alkoholických
nápojů, jiných omamných, toxických a psychotropních
látek, a jídel a slazených nápojů všeho druhu (např. CocaColy, Pepsi-Coly, Kofoly, Fanty atd.). Povolena je
konzumace neslazených nápojů.

přinášet do areálu střelné i jiné zbraně, výbušniny,
jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující
zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi
manipulovat
6. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných
uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
7. Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat podmínky
bezpečného provozování, nesmí ohrožovat jejich bezpečnost
ani zdraví ani bezpečnost a zdraví ostatních účastníků
a poškozovat sportovní zařízení. Veškeré úrazy, vzniklé
z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození
hřiště, musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo
možné provést okamžitá opatření k nápravě. Každý je
odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na
sportovišti způsobenou svým chováním byť i z nedbalosti.
8. Každý uživatel je povinen udržovat čistotu a pořádek.
9. Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je správce
oprávněn jej z hřiště vykázat.
10. PRAVIDLA PRO REZERVACE HŘIŠTĚ
K evidenci obsazenosti slouží on-line rezervační systém.
Minimální hrací doba je 60 min. V rámci rezervací je možné
využívat šatnu a WC v objektu šaten kluziště.
Hráči si mohou hrací dobu rezervovat:
on-line na webu: https://arenavodova.starez.cz/rezervace
Pravidla rezervace
1. Rezervace multifunkčního hřiště je možná výhradně
elektronicky pomocí kalendáře na webové stránce
arenavodova.starez.cz/rezervace
2. Systém vás přesměruje na portál Brno ID. Rezervace je
možná po uhrazení ceny za pronájem hřiště.
3. Rezervovat lze jen celé hodiny a začíná vždy v celou hodinu.
Elektronickou rezervaci lze provést ve všední den nejpozději
3 hodiny před začátkem. Víkendové rezervace lze provést do
pátku do 17:00 hod. Úplné zrušení rezervace není možné,
možná je pouze změna rezervace a to maximálně 3x za
pomocí odkazu, který bude zaslán současně s potvrzením
rezervace. Při pozdější změně rezervace nebo vyčerpání
možnosti změn již uhrazený poplatek propadá provozovateli.
4. Cena pro návštěvníky je 300 Kč/hod.
5. V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese:
rezervace-vodova@starezsport.cz nebo na telefonním čísle
+420 733 745 176.
Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je přístupné
veřejnosti zdarma.
Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10
minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může hřiště
obsadit další zájemce.
Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu
hřiště, např. za účelem pořádání turnaje apod.
Zájemci si mohou hřiště po dohodě se správcem dlouhodobě
rezervovat ve vymezených časech.
Při odchodu ze sportoviště je objednatel povinen uvést jej do
původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený
materiál a dodržovat pořádek.
V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení
nebo v jeho okolí, je objednatel povinen tuto závadu
bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude
náhrada za případné škody vymáhána na objednateli.
Cena za užívání hřiště se řídí platným ceníkem, který je
zveřejněn na informační tabuli a webových stránkách https:/
/arenavodova.starez.cz/oteviraci-doba-cenik.

vstup a manipulace s ostrými předměty

Další ustanovení

provádění jakýchkoliv úprav a zásahů na vybavení
sportoviště bez souhlasu provozovatele, jeho přemisťování,
věšet se na basketbalové koše, branky apod.

1. Všichni uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně

rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,
kouření v celém areálu
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným
způsobem

dodržovat pokyny a nařízení, které jsou uvedeny v provozním
řádu sportoviště.
2. Běžnou provozní dobu je možné upravovat zejména
v souvislosti s pořádáním akcí, turnajů apod.
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Se stížnostmi,
oznámeními nebo
podněty se obracejte
přímo na provozovatele společnost
STAREZ – SPORT, a.s.,
na vedoucího střediska
nebo na osoby zajišťující
provoz v areálu.
UPOZORNĚNÍ:
Prostor je monitorován
kamerovým systémem
se záznamem.
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