Provozní řád
Víceúčelového hřiště obce Brázdim
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem, a dodržovat jeho ustanovení.
Účel víceúčelového hřiště
1. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém trávníku: malá kopaná, házená, nohejbal, florbal, volejbal, basketbal, tenis, badminton.
2. Hřiště je určeno pro veřejnost a může být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněno pro sportovní a společenské zařízení a organizace.
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Správa hřiště
Víceúčelové hřiště provozuje Obec Brázdim prostřednictvím svých zaměstnanců (dále jen „provozovatel“).
Provozovatel provádí pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy po delší době provozu, včetně zajištění jednorázového vyčištění a dopískování umělého trávníku. Otevírá a zavírá areál, zapůjčuje sportovní
vybavení – sloupky, sítě.
Provozovatel dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště. Je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky.
Je zakázáno vstupovat do prostoru hřiště v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, botách na podpatku, znečištěné obuvi apod.) a v prostoru hřiště konzumovat potraviny, alkohol a kouřit.
Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků víceúčelového hřiště.
Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí.
Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit provozovateli areálu.
Údržba a provoz hřiště se řídí návodem, který předal dodavatel stavby.
Provozní režim

1. Víceúčelové hřiště bude otevřeno:

CELOROČNĚ 8.00 hod. –21.00 hod
2. Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, sportovních a společenských zařízení a organizací, popř. skupiny občanů.
3. Předností právo užívání hřiště mají:
Základní a mateřská škola Brázdim v hodinách školního vyučování.
Oddíl nohejbalu každou neděli od 14hod.
Oddíl žákovské kopané ve dnech, kdy probíhá trénink.
4. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.
5. V případě nepříznivého počasí může provozovatel rozhodnout o uzavření hřiště.
Důležitá telefonní čísla
Starosta obce:
p. Milan Kašpárek 776 382 593
Správce hřiště:
p. Zdeněk Nevěčný 736 207 256

