Návštěvní řád
Víceúčelového sportovního hřiště v areálu koupaliště Nýřany
Vlastník
:
Provozovatel:

Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
Hospodářský dvůr Nýřany, spol. s r.o. , Revoluční 158, 330 23 Nýřany
Tel. : 377 931 217
Fax.: 377 881 997
e-mail : info@hdnyrany.com

1. Areál hřiště je přístupný veřejnosti v provozní době areálu, která je uvedena
v příloze č.1 tohoto návštěvního řádu.
2. Za vstup do areálu je vybíráno vstupné. Ceník vstupného je uveden v příloze
č.2 tohoto návštěvního řádu.
3. Vstup dětí do věku 6 let je možný pouze v doprovodu odpovědné osoby
starší 18 ti let.
4. Jednotlivá zařízení je možno používat pouze k účelu, ke kterému jsou určena.
Podmínkou je použití ochranných bezpečnostních pomůcek a vybavení ! ! !
5. Použití zařízení na vlastní nebezpečí. Za odložené věci neručíme.
6. Je zakázáno používat zařízení v rozporu s jejich určením, jakékoliv úpravy a
neodborné zásahy jsou přísně zakázány. Opravy a údržbu mohou provádět
pouze oprávněné osoby.
7. V celém areálu platí zákaz kouření a požívání jakýchkoliv alkoholických nápojů
a jiných omamných látek.
8. Do areálu je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty, zákaz jízdy na kole, zákaz
vjezdu všemi motorovými prostředky, vyjma vozidel, provádějících údržbu.
9. Je zakázáno odhazování žvýkaček na povrch hřiště a povrchy zařízení, je
zakázáno i jakékoliv jiné znečišťování areálu.
10. Není dovoleno donášení nápojů ve skle .
11. Návštěvník je povinen:
- respektovat návštěvní řád a pokyny správce
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
- dodržovat čistotu
12. Hřiště lze využít na : beachvolejbal, nohejbal, streetbal, hokejbal
V zimní sezóně (prosinec-únor) bude hřiště – jen kluziště k bruslení otevřeno
pouze za příznivých povětrnostních a teplotních podmínek. Hra ledního hokeje
na kluzišti není povolena.
13. Mimo zimní sezónu a mimo víkendy v letní sezóně si mohou zájemci zajistit
rezervaci příslušného hřiště.
14. Rezervaci lze provést několika způsoby :
on-line na webu ( www.hdnyrany.com) za tam uvedených podmínek ,
telefonicky 774 431 702 nebo e-mail ( koupaliste@hdnyrany.com).
15. Důležitá telefonní čísla :

Správce areálu
Městská policie
První pomoc
Hasiči
Policie
Tísňové volání

:
:
155
150
158
112

Tel. : 774 431 702
Tel. : 606 813 532

V Nýřanech 14.12.2011

.
Priloha c. 1 Navstevniho radu viceuceloveho sportovniho hriste v arealu koupaliste Nyrany

Rozvrh provoznich hodin - areal koupaliste Nyrany
Zimni sezena

Jarni sezena

letni sezena

Podzimni sezena

Prosinec
Leden
Unor
Brezen
Duben
Duben
Kveten

1-4.
16.4.
1.5.

10:00
10:00
10:00

19:00
19:00
19:00

denne
denne
denne

-

-

zavreno

15.4.
30-4.
31.5.

10:00
10:00
10:00

18:00
19:00
19:00

Jen So a Ne

20:00
20:00
20:00
20:00

denne
denne
denne
denne

18:00
18:00
16:00

denne
denne

Cerven
Cervenec
Srpen
Zaff

1-9.

15-9.

10:00
10:00
10:00
10:00

Zarf
Rfjen
Listopad

16-9.
1.10.
1-11.

30-9.
31-10.
15-11.

10:00
10:00
10:00

denne
denne

Jen So a Ne

Piiloha c.2 Navstevniho iadu viceuceloveho sportovniho hiiste v arealu
koupaliste Njiany

Cenik ystupneho
Za vstup do arealu je vybfrano vstupne:

Cen!k za jaro. podzim. zimu
( v tomto obdobl zpflstupnena pouze nova cast sportovne - rekreacnlho arealu )
Beachvolejbal = cena 40 KCI hod hfiste ( vcetne pujcenl site a mice)
Nohejbal

=cena 20 kClhod hfiste ( vcetne pujcenl site a mice)

Streetbal

=cena 20 Kc/hod hfiste ( vcetne pujcenl mice)

Hokejbal = 80 KClhod hfiste
Bruslenl = 10 KCI osoba/den

Cen!k vstupneho do sportovne-rekreacn!ho arealu letn! sozona

10,Oeti do 6 let
Oeti od 6 let do 15 let
30,Oeti od 15 let a dospell
50,Skupinova vstupenka
100,( 2 x dospell + max. 2 deti do 15 let)

Kc
Kc
Kc
Kc

Zlevnene vstupne pro drzitele prukazky ZTP a ZTP/P
Oeti do 6 let
Oeti od 6 let do 15 let
Oeti od 15 let a dospelf
Pruvodce drzitele ZTP/P

zdarma
10,- Kc
20,- Kc
20,- Kc

Za vyuzlvanl hfist behem letnl sez6ny se jiz zadny dalsl poplatek nevyblra.
Za zapujcenl mice se vyblra vratna kauce 100,- Kc

Provozní řád
Víceúčelového sportovního hřiště v areálu koupaliště Nýřany
Vlastník
:
Provozovatel:

Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
Hospodářský dvůr Nýřany, spol. s r.o. , Revoluční 158, 330 23 Nýřany
Tel. : 377 931 217
Fax.: 377 881 997
e-mail : info@hdnyrany.com

Odpovědný pracovník

: Václav Tyml – vedoucí provozu HD, tel.: 602 611 340

1. Provozní doba – pro veřejnost otevřeno dle přílohy č.1 Návštěvního řádu
- Každodenní otvírání a zavírání areálu
- Zajišťování rezervací hřišť dle stanovených pravidel
2. Denní úklid areálu a hracích ploch (před zahájením nebo po ukončení provozu)
- úklid odpadků z plochy areálu
- odvoz odpadu
- denní přehrabání beachvolejbalového hřiště (odstranění hrubých nečistot )
- 2x během roku překopat – přeházet písek
- vysypání odpadkových košů
- pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu sportovních prvků, míčů
a mobiliáře
- kontrola oplocení areálu
3. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář
- okamžité odstranění zjištěných, nebo nahlášených závad
- jedenkrát týdně provádět kontrolu stavu bezpečnosti
- odstranění zjištěných nedostatků
4. Péče o zeleň
- sekání a úklid trávy
- ohrabání a úklid listí
- drobné prořezy keřů a dřevin
5. Roční ODBORNÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA herních prvků
- kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177. Základem je hlavní roční prohlídka, následují
provozní prohlídky po max. třech měsících a dále kontroly dle vysledovaných
potřeb zařízení.
- likvidace – výměna za nový ! certifikovaný výrobek, vybavený veškerou potřebnou
dokumentací !
6. Kluziště ( v zimní sezóně za předpokladu výskytu stálých teplotních podmínek pod -7o C )
zaledování povrchu multifunkčního hřiště
- denní odstranění případné vrstvy napadaného sněhu
- úklid a ošetření vnitřních chodníků a přístupové komunikace
- denní úprava ledové plochy
- denní vizuální kontrola teplotních vlivů na konstrukci hřiště
7. Důležitá telefonní čísla :

Správce areálu
Městská policie
První pomoc
Hasiči
Policie
Tísňové volání

:
:
155
150
158
112

Tel. : 774 431 702
Tel. : 606 813 532

V Nýřanech 14.12.2011

