Fotbalový klub Bílina

Provozní řád fotbalového hřiště
s umělým trávníkem III.generace FK Bílina
1. Vlastník hřiště: Město Bílina se sídlem Břežánská 54, PSČ 418 01
2. Provozovatel hřiště: FK Bílina se sídlem Kyselská 391/8, PSČ 418 01,
IČ: 22833978
3. Fotbalové hřiště s UMT plochou je určeno ke sportování a fotbalové
činnosti a to s celoročním provozem
4. Za technický provoz a stav hřiště je zodpovědný FK Bílina a správce
areálu fotbalového hřiště. Za časové využití fotbalového hřiště je
zodpovědný plánovač provozu a jeho zástupce.
5. Činnost na hřišti je plánovaná, organizovaná a vždy řízena trenérem
nebo jiným odpovědným vedoucím. Na provoz UMT plochy a chování
účastníků dohlíží správce areálu, který je oprávněn v případě nekázně
či porušení tohoto provozního řádu účastníky vykázat z prostor hřiště
s UMT.
6. Před zahájením každé akce je odpovědný vedoucí nebo trenér povinen
převzít si plochu UMT a po ukončení jí předat správci areálu, nebo
jeho zástupci.
7. Každý účastník sportuje v areálu hřiště s UMT na vlastní nebezpečí, za
odložené věci v areálu fotbalového hřiště, zvláště na UMT ploše a v
kabinách nenese provozovatel ani vlastník odpovědnost. V případě
škody způsobené účastníkem povolené akce je tento povinen
způsobenou škodu v plné výši uhradit.
8. Sportovní areál a UMT plocha jsou provozovány v následujícím
časovém režimu: Leden – Prosinec 09,00 - 21,00 hod.
9. Podmínky využití UMT plochy pro veřejnost a sportovní kolektivy:
-

-

ceník a podmínky pronájmu jsou jako příloha tohoto provozního řádu
uvedeny samostatně. Požadavek na rezervaci a využití UMT plochy je
třeba nahlásit v předstihu a to plánovači, zástupci nebo správci
areálu. Je možné po domluvě a volném termínu dodatečně doplánovat
pronájem areálu.
UMT plocha se pronajímá minimálně na 1 hod.
na umělou plochu je vstup povolen pouze v kopačkách s lisovou
podrážkou, v kopačkách s gumovou podrážkou (tarfy) v
gumotextilkách nebo běžecké obuvi (botasky,tenisky….)
na hřiště je zakázán vstup sportovcům v obuvi s kovovými a jinými
kolíky
vstup je povolen pouze s čistou obuví
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10. Osvětlení UMT plochy zapínání a vypínání pouze správcem fotbalového
areálu nebo osobou jím pověřenou.
11. V případě nepřízni počasí (sníh, déšť, mlha) je správce oprávněn
konání akce či tréninku fotbalového družstva zrušit bez nároku na
sankční pokutu za zrušení a nekonání akce nebo tréninku.
Provozovatel nehradí žádné náklady spojené s danou akcí a pronájmu
z důvodu špatného počasí např. cestovné a další. Po domluvě
s plánovačem bude tento termín pro špatné počasí nahrazen jiným.
Tento termín se nahradí jen při špatném počasí.
12.
Všichni účastníci sportovní akce nebo fotbalového utkání či
tréninku jsou povinni dbát pokynů správce či jím pověřeného
zástupce.
13.
Vstup na hřiště mají pouze členové fotbalového klubu s
odpovědným vedoucím. Dále skupiny (družstva) mimo klub s
odpovědným vedoucím a potvrzenou účastí dle aktuálního rozvrhu.
14.
Pro trénink je možné použít sportovního vybavení, které se musí
po skončení tréninku vrátit na původní určené místo ke skladování.
Branky musí nosit dostatečný počet osob a musí se opatrně pokládat.
Je zakázáno branky posouvat bez zvednutí branky, dochází k
poškození trávníku.
15.
Travnatá plocha hřiště má rozměry 108 x 61 m., vlastní hrací
plocha má rozměry 100 x 55 m. Výběhové zóny za brankovou čárou je
4 m. a za postranní čárou je 3 m. Hřiště má certifikát FIFA a ČMFS a
je na něm možné hrát mistrovské fotbalové utkání.
16.
Hřiště má zabudované dvě pevné fotbalové branky, střídačky pro
domácí a hosty, je ze všech čtyř stran oplocené a za brankami
zajištěno ochrannými sítěmi.
17.
V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno
vstupovat na hřiště hrajícím hráčům, trenérům a oprávněným
funkcionářům.
18.
Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo
jiných uživatelů a hráčů, nesmí obtěžovat svým projevem okolí.
19.
Při nedodržení rezervovaného termínu a hlavně doby zahájení
tréninku nebo zápasu bez předchozího odhlášení do 48 hod. před
vlastní rezervací, tak je povinen uživatel, který si rezervaci objednal
plně uhradit pronájem UMT plochy.
20.
Před zahájením zápasu nebo tréninku na UMT musí být
uhrazena částka za pronájem určené osobě nebo správci. Určená
osoba nebo správce vydá doklad o zaplacení.
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21.
-

Ve sportovním areálu na UMT ploše je přísně zakázáno:

konzumovat alkohol
kouřit
jezdit na kole
vstupovat se psy či jiným zvířetem
hraní pozemního hokeje, hokejbalu a florbalu
plivání hlenů
žvýkání žvýkaček a jejich vyplivování
konzumace jídla všeho druhu
vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných lahvích a sklenicích
manipulace s ostrými předměty
znečišťovat plochu odpadky a jiným materiálem.
houpat se nebo nějak neodborně manipulovat s přenosnými brankami
bez svolení správce areálu
parkovat auta na místech, které nejsou určené jako parkoviště.
manipulovat s el. instalací v areálu UMT a v přilehlých prostorech
poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení UMT plochy a jeho
okolí
ničit věci, které budou půjčeny bezplatně na trénink
hrát fotbal pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek

22.
Za stav hřiště a šaten zodpovídá bezvýhradně trenér mužstva
nebo jeho zástupce, který si vyzvedne klíče.
Vstup do areálu fotbalového stadionu je veřejnosti nebo skupině
osob mimo provozní dobu, nebo řádného nahlášení ZAKÁZÁN!!!!
Tento provozní řád nabývá účinnost 1.1.2010.
Důležitá telefonní čísla :
Hasiči: 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Výkonný výbor FK Bílina
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