Provozní řád hřiště na Sovím vrchu
I. Provozovatel
1) Hřiště na Sovím vrchu poskytuje a provozuje spolek LUTRA, z. s., Pod kaplí 494, 471 27 Stráž pod Ralskem,
IČ: 22734759.
II. Užívání hřiště
1) Hřiště je určeno ubytovaným v areálu na Sovím vrchu, popř. veřejnosti po předchozí domluvě se správcem hřiště,
kterým je Informační centrum Stráž pod Ralskem, náměstí 5. května 35, 471 27 Stráž pod Ralskem, a který zprostředkovává
rezervaci termínů. Provozní doba hřiště je po dohodě se správcem hřiště.
2) Návštěvníci jsou povinni udržovat na hřištní ploše a okolí pořádek. V případě zjištění závady je návštěvník povinen
neprodleně informovat správce hřiště. Po dohodě se správcem hřiště je možné poskytnutí jeho širšího vybavení.
III. Bezpečnost a ochrana majetku
1) Na hřišti a jeho okolí je zakázáno odhazovat odpadky mimo místa k tomu určené a pohybovat příslušenstvím a
vybavením areálu Soví vrch bez výslovného svolení správce hřiště. Dále je zakázáno vstupovat na hřištní plochu v nevhodné
obuvi, která by nadměrně opotřebovávala jeho povrch (tretry, kopačky, obuv s ostrými hroty atd.) a byly znečištěny takovým
způsobem, který by jeho povrch zanášel, rozdělávat oheň, konzumovat alkoholické a sladké nápoje a takové potraviny,
které by mohli po vniku do struktury povrchu omezovat jeho funkci a snižovat jeho životnost.
2) Při užívání hřiště je na jeho ploše zakázán pohyb osobám, které jsou pod vlivem alkoholických a jiných omamných látek.
3) Osobám mladším osmnácti let je užívání hřiště povoleno pouze v doprovodu rodičů nebo odpovědné osoby. Uživatel
hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. Přinesené
sportovní nářadí návštěvníků musí být bezpečné, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní
zařízení.
4) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu Sovího vrchu a nezodpovídá za případnou ztrátu
odložených věcí.
IV. Závěrečná ustanovení
1) Tento provozní řád nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení.
Ve Stráži pod Ralskem dne 1. dubna 2017

Jiří Musil
předseda spolku LUTRA, z. s.

