
Provozní řád sportovního areálu „Ostrůvek“
Provozovatelem  víceúčelového  sportovního  areálu  je  spolek  Volejbalový  klub  Rokycany
(IČ:48381471).  Sportovní  areál  je  soubor  sportovišť  a  příslušenství  pro  činnost  sportovního
klubu.

Sportovišti  se  pro  účely  tohoto  provozního  řádu  rozumí  dvě  antuková  volejbalová  hřiště,
multifunkční hřiště s umělým povrchem a dva beach kurty.

Vstupem do areálu se každý návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád.

1.       Provozní doba

Informace o provozních hodinách v daném období jsou na www.volejbalrokycany.cz.
květen – září:
PO – PÁ 10.00 hod. - 20.00 hod. pro veřejnost*
SO, NE 10.00 hod. - 20.00 hod. pro veřejnost*
 *dle předem objednaného pronájmu

Provozovatel je oprávněn uzavřít na určitou dobu sportovní areál a v odůvodněných případech
přerušit i právě probíhající provoz.

2.       Půjčovné a ceny za pronájem

Ceny za užívání sportovišť nebo za pronájem areálu (hřiště, klubovna, šatny) se řídí platným
ceníkem, který bude umístěn ve sportovním areálu na viditelném místě.

Areál lze pronajmout veřejnosti pouze pro sportovní účely.

Přednost v užívání sportovišť mají předem objednané a zaplacené pronájmy.

Pronájmy sportovišť za úhradu lze dohodnout na tel. 775200257. Rezervaci jednotlivých hřišť je
nutné  provést  na  www.volejbalrokycany.cz.  Nelze-li  ze  strany  objednatele  dodržet  předem
smluvený čas, je povinen tuto změnu telefonicky nahlásit nebo provést STORNO v rezervačním
systému (nejpozději 1 hod. před časem rezervace).  

Sportovní  vybavení  a  užívání  šaten a  umýváren  je  zahrnuto  v ceně  za pronájem. Zapůjčené
vybavení je nutné vracet kompletní a v pořádku. 

 
3.       Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:

 Volného pobíhání psů;

 Odhazovaní odpadků mimo místa k tomu určená;

 Přemísťování pevného i mobilní zařízení mimo stanovená místa;

 Kouření v celém areálu v době trvání tréninků (turnaje) mládežnických družstev;

 Rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu, kromě vyhrazeného místa;

 Poškozování trávníku, stromů a keřů;

 Roznášení písku mimo vyhrazené plochy;

 Jízdy motorovým vozidlem (s výjimkou zásobování a údržby).

http://www.volejbalrokycany.cz/
http://www.volejbalrokycany.cz/


3.  V zájmu  bezpečné  a  nerušené  sportovní  činnosti  je  povoleno  vstupovat  na  hřiště  pouze
hrajícím osobám.  
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí.
5. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci.
6.  Uživatel hřiště je povinen šetřit veškeré zařízení a vybavení areálu (nevěšet se na ochranné
sítě, sítě na volejbal, nohejbal, basketbalové koše).
7. Uživatel nesmí znečisťovat prostor areálu, k dispozici je sociální zařízení ve zděné budově.
8. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí
je uživatel  povinen tuto závadu neodkladně nahlásit  přítomnému odpovědnému pracovníkovi
(trenér, vedoucí družstva, organizační pracovník). 

Ostatní ustanovení
 Pobyt v areálu a jeho užívání je na vlastní nebezpečí uživatele nebo sportovce. 

 V případě  poškození  zařízení  nebo vypůjčeného sportovního vybavení  uživatelem,  je
tento povinen provozovateli uhradit škodu v plné výši.

 Provozovatel  nenese  odpovědnost  za  případné  úrazy  na  hřišti  nebo  škodu  vzniklou
nerespektováním provozního řádu.

 Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.
 Odpovědnost za dodržování ustanovení tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé.
 Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je povoleno pouze členům sportovního klubu

(děti a mládež do 18-ti let pouze v přítomnosti trenéra).
 Nedodržuje-li  uživatel  tento  provozní  řád,  je  zástupce  provozovatele  oprávněn  jej

z areálu vykázat bez jakékoliv náhrady.
 Měnit a doplňovat provozní řád je oprávněn pouze výkonný výbor VK Rokycany svým

ustanovením.

Důležitá telefonní čísla
Záchranná služba…………………………….. 155
Hasiči………………………………………… 150
Policie……………………………………….. 158
Městská policie……………………………… 156 

Tento Provozní řád nabývá platnosti dne 1. května 2016.

                                                                                 Výkonný výbor  VK Rokycany    


