Provozní a hrací řád sportovního areálu
Zimní období
1. Provozovatelem sportovního areálu je Obec Jankovice.
Součástí areálu je tenisový kurt (v zimní sezóně kluziště) a klubovna s oddělenou místností
pro přípravu občerstvení, sociálním zázemím a venkovním posezením s krbem.
2. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele jakékoliv části sportovního areálu.
Každý hráč je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu, zachovávat pravidla
společenského chování, udržovat pořádek a čistotu a respektovat pokyny správce nebo členů
hokejového klubu Jankovice.
3. Hrací doba denně dle zájmu v době od 8.00 hodin do 20.00hodin dle příznivých
klimatických podmínek. Jednotlivé dny jsou obsazovány podle týdenního termínového
rozpisu (viz informační tabule u předního vchodu nebo u správce areálu).
Přednostně mají možnost výběru hracích hodin členové místního hokejového klubu.
Délku obsazení kluziště určuje správce dle aktuálně volných hracích hodin. V odpoledních
hodinách je ledová plocha určena většinou výhradně pro bruslení. Hokejová utkání jsou
řazena až do podvečerních hodin nebo o víkendech dopoledne pokud není uvedeno v rozpisu
jinak.
4. Úprava ledové plochy Každá skupina hráčů si plochu a jeho povrch před i po skončení
hry upravuje vlastními silami a pouze s určenými nástroji, které jsou uloženy v prostoru
dřevěné chaloupky. Osoby, které v daný den odchází poslední z areálu, jsou zodpovědné za
úklid povrchu i klubovny, vypnutí spotřebičů a uzamčení všech prostor.
5.

Cena

Ceny pro zimní sezónu 6 - 18 let od 18. let
1 den bruslení
10,- Kč
15,- Kč
Permanentka 2012/2013
100,- Kč 200,- Kč
Členský poplatek/sezóna
0,- Kč
50,- Kč
Děti do 5. let mají vstup na kluziště zdarma.
6.
Členství v hokejovém klubu Členství je podmíněno zaplacením ročního členského
poplatku a odpracováním min. 6 brigádnických hodin za příslušnou sezónu. V tomto je
zahrnuto: instalace mantinelů před zahájením sezóny, údržba kluziště po dobu provozu,
příprava otopu, úklid areálu po sezóně.

7.
Pronájem sportovního areálu na různé společenské a sportovní akce je možné po
domluvě se správcem.
Cena: užívání pouze klubovny
400,- Kč
pronájem celého areálu na celodenní akci
1.200,- Kč
pronájem kluziště a šaten pro skupiny (sazba/hod) 300,- KČ
!! V případě prodloužení akce do pozdních nočních hodin je třeba respektovat a
dodržovat po 22. hodině noční klid !!
8.

Kontakty správce: Miroslav Darebník, Jankovice 122, tel: 604 736 777
zapůjčení klíčů ke hře: Alena Nedbalová, Jankovice 137, tel: 724 184 622
Miroslav Darebník, Jankovice 122, tel: 604 736 777
rozpis hodin: Miroslav Darebník, Jankovice 122, tel: 604 736 777
provozovatel: Obec Jankovice, Jankovice 101,tel: 573393041, IČ:00287288
E-mail: obec@jankovice.net
Web:http://www.jankovice.net

9.
Porušení provozního a hracího řádu Pokud uživatel prostor areálu nebude
respektovat ustanovení provozního a hracího řádu, pokyny správce nebo člena HK, může být
vyloučen ze hry a případně i z řad členů hokejového klubu.
V případě poškození nebo zničení zařízení a vybavení sportovního areálu je povinen dotyčný
nájemce uvést věc do původního stavu nebo v plné výši uhradit škodu provozovateli areálu.
10. Uživatel odpovídá za škodu, kterou způsobí provozovateli a třetím osobám zaviněným
porušením povinnosti stanovených v tomto provozním řádu a v ostatních obecně závazných
právních předpisech.
11. Každý uživatel sportovního areálu jej užívá na vlastní nebezpečí. Provozovatel
nezajišťuje lékařskou ani technickou pomoc.
12. Tento provozní řád byl schválen vlastníkem areálu ( usnesení OZ č. 5/2011 ze dne
7.11.2011 ) a má účinnost od 7.11. 2011.
Každý uživatel se s tímto provozním a hracím řádem ve vlastním zájmu seznámí při
příchodu do areálu.

V celém areálu platí zákaz kouření!!

…………………….. …..
za obec

……………………………
správce

