
PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ 
Vážení návštěvníci, 

vítáme Vás na sportovišti. Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i pobytu těch, kteří přijdou následně, Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto 

provozního řádu, jelikož je bezvýhradně závazný pro všechny malé i velké návštěvníky a uživatele sportoviště. 

Provozovatelem sportoviště je statutární město Liberec zastoupené odborem ekologie a veřejného prostoru (tel.: 485 243 455). 

 

PROVOZNÍ DOBA:  duben – říjen    8:00 – 20:00 hod. 

listopad – březen   8:00 – 17:00 hod. 

 

Vstup a užívání sportoviště pouze na vlastní nebezpečí uživatele. Plocha sportoviště je určena pouze k provozování takových sportovních 

činností, pro které jsou plochy sportoviště konstrukčně a stavebně uzpůsobeny. Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě 

doprovázející dospělá osoba. Děti do 6 let věku musí být pod trvalým dohledem osoby starší 18 let. Osobám podnapilým, pod vlivem 

omamných či psychotropních látek a osobám nemocným infekční či jinou přenosnou nemocí je vstup na sportoviště zakázán. Sportoviště 

nepoužívejte, pokud je zařízení či vybavení kluzké a vlhké, namrzlé nebo viditelně poškozené. Úmyslné poškození, zničení a znečišťování 

sportoviště a sportovních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození nebo zničení, je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch 

provozovatele. 

Návštěvník je povinen: 

 seznámit se s tímto provozním řádem a řádně ho dodržovat; 

 chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob, aby nepoškozoval plochy a zařízení sportoviště; 

 dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost, dodržovat pravidla slušného chování; 

 zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na sportoviště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí. 

Návštěvníkům je zakázáno: 

 provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením sportoviště; 

 používat sportoviště a sportovní prvky při zjištěném poškození; 

 úmyslně poškozovat, přemisťovat, znečišťovat prvky a povrch, hrazení a celý areál, lézt po hrazení / oplocení; 

 vstupovat na hřiště s umělým povrchem v nevhodné obuvi nebo ve znečištěné obuvi blátem, štěrkem, pískem; 

 vnášet na hřiště střelné zbraně, hořlaviny, omamné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví), používat zábavnou 

pyrotechniku; 

 odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa tomu určená, jakkoliv znečišťovat hřiště a okolí; 

 kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné a toxické látky, stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm, vstupovat 

s volně pobíhajícími psy či jinými zvířaty. 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. V případě nerespektování 

provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z dětského hřiště.  

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení, oznamte to, prosím, neprodleně Městské policii Liberec – tel.: 156 nebo provozovateli odboru 

ekologie a veřejného prostoru statutárního města Liberec tel.: 485 243 455. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje podle obecně 

platných předpisů. 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 

Záchranná služba: 155 

Hasiči: 150 

Městská policie: 156 

Státní policie: 158 

Tísňová linka: 112 

Provozovatel: 485 243 455

 

statutární město Liberec  


