
 
 
 
 
 
 

 

 

        Městská část Praha – Dolní Měcholupy 
                   Dolnoměcholupská 168/37, 111 01  Praha 10, tel. 272 706 441, mob. 722 446 163 
 

PROVOZNÍ DOBA sportoviště 

 Sportoviště je v provozu: denně  od   8.00 do 21.00 hodin 
                                   Po–Pá od 10.00 do 16.00 může být vymezeno hřiště pro školní výuku 

 Provozní doba se dále může upravit podle klimatických či jiných podmínek. 
 V prostorách sportoviště je zákaz kouření. 

CENÍK PRONÁJMU HŘIŠŤ 

 Tenisový kurt  200 Kč/h  za použití večerního osvětlení 300 Kč/h 
 Volejbalový kurt  200 Kč/h  za použití večerního osvětlení 300 Kč/h 
 Malá kopaná  200 Kč/h  za použití večerního osvětlení 300 Kč/h 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
 Za bezpečnost dětí plně zodpovídají rodiče nebo doprovázející osoba. Provozovatel zařízení nenese zodpovědnost za úrazy způsobené 

nedodržováním tohoto provozního řádu. 
 Veškerá tělovýchovná činnost musí být organizována tak, aby byly zohledněny osobní a fyzické schopnosti uživatelů sportoviště, 

především dbát na přiměřenou zátěž při silových a vytrvalostních cvičeních a soutěžích a vlastní psychické i fyzické možnosti při provedení 
některých cviků. 

 Pro každou kolektivní činnost na sportovišti musí být určen vedoucí (trenér), který odpovídá za pořádek a dodržování řádu sportoviště. 
 Návštěvník ručí při použití vybavení sportoviště za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem. 

 

POVINNOSTI UŽIVATELŮ  

 Dodržujte tento provozní řád a pokyny provozovatele. 
 Při vstupu se přezouvejte, noste vhodnou sportovní obuv.  
 Dbejte na bezpečnost svou i ostatních osob, zejména dětí. Předcházejte vzniku úrazů. 
 Používejte zařízení a vybavení jen k tomu účelu, ke kterému je určeno. 
 Udržujte pořádek a čistotu. 
 Zacházejte šetrně s veškerým zařízením a vybavením a neničte jej. 
 Veškeré závady, poškození a nedostatky, nahlaste neprodleně správci  
 Agresivní chování ostatních návštěvníků nahlaste přímo policii tel. 156 nebo 158 
 Při odchodu uveďte sportoviště do původního stavu. 

 

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 

 Konzumovat jídlo, pití, sladkostí nebo žvýkačky během sportování (hrozí nebezpečí vdechnutí). 
 Kouřit a používat otevřený oheň (zejména svíčky). 
 Požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky. 
 Záměrně poškozovat zařízení a vybavení sportoviště. 
 Používat poškozené zařízení a vybavení (hrozí riziko úrazu). 
 Provádět neodborné opravy nebo nepovolené úpravy vybavení sportoviště a zvláště  el. instalace. 
 Přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví. 

Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostoru sportoviště zakázán! 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Správce sportoviště a 
dětského hřiště 

(kontaktní osoba) 
Martin Klement   605 711 857  

 

Hasiči První pomoc Policie ČR 

  150   155   158 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Návštěvník sportoviště je povinen uhradit škody jím způsobené. 
 Za odložené věci ponechané bez dozoru v prostorách sportoviště nemůžeme ručit. 
 Nedodržení pravidel herny a agresivní chování opravňuje personál k vykázání návštěvníka ze sportoviště. 
 Změna provozu a úprava cen vyhrazena provozovateli, tj. Městské části Praha – Dolní Měcholupy 

 
V Praze dne 1. 1. 2022                                                Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta MČ  

 

P R O V O Z N Í   Ř Á D  
 

víceúčelové sportoviště  

 

 

  


