
Sportovní klub Dřenice
PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

I. Základní předpisy

1. Hřiště – umělá tráva – je určena pouze ke sportovním míčovým hrám.

2. Vstup na hrací plochu a provozování sportovních aktivit je na vlastní nebezpečí.

3. Na hřišti je zakázáno :

- pohybovat se v obuvi s ostrými hroty, v kopačkách, tretrách a podobně

- manipulovat s ostrými předměty

- provozovat cyklistiku – platí zákaz vstupu s koly a koloběžkami

- jezdit na motocyklech, skateboardech a kolečkových bruslích

- jakkoliv poškozovat vybavení hřiště, obzvláště pak jeho povrch, ochranné sítě a 

mantinely

4. Na ploše hřiště je dovoleno používat pouze obuv, která nezpůsobuje její poškození (obuv 

pro sálové sporty, tenisová obuv a obuv „TURF“)

5. Před každým vstupem na hrací plochu je každý povinen si řádně obuv očistit o plastovou 

rohož.

6. Na hřiště je zakázáno vstupovat se psy, se zmrzlinou, alkoholickými nápoji a 

potravinami či nápoji, které by mohly znečistit povrch hřiště.

7. V prostoru hřiště platí zákaz kouření a zákaz vstupu s otevřeným ohněm.

8. Každý uživatel hřiště je povinen odstraňovat z povrchu všechny ostré a hrubé částice 

(kamínky , větvičky apod.), které by mohly být příčnou zranění sportovců a vedou k 

rychlejšímu opotřebení povrchu.

9. Jakékoliv poškození celistvosti povrchu nebo jiné poškození hřiště je nutné informovat 

správce (Petr Hanč 603 949 325) nebo zástupce Sportovního klubu Dřenice (Tomáš Starý – 

728 871 421, Michal Hybeš 608 203 807).

10. Osobám mladším 18 let je zakázáno manipulovat s vybavením hřiště – přemísťovat branky, 

měnit tenisové a volejbalové sloupky. Branky musejí být za všech okolností opatřeny proti 

pádu – v hrací poloze jsou ukotveny v patkách, mimo hrací polohu musejí být uvázány k 

oplocení nebo rovněž v dalších patkách.

11. Hřiště bylo vybudováno pro sportovní aktivity členů SK Dřenice , obyvatel obce Dřenice, 

hlavně pro děti a mládež. Proto prosíme rodiče mladých sportovců, aby své děti řádně 

poučili o chování na hřišti. Čím lépe se budeme ke hřišti chovat, tím déle nám vydrží !



II. Využívání hřiště

1. O plánu a rozvrhu hřiště rozhoduje správce a vedení Sportovního klubu Dřenice

2. Přednost mají vždy obyvatelé s trvalým pobytem ve Dřenicích a členové sportovního klubu

(neznamená  to  samozřejmě  ,  že  příchodem  zájemce  z  řad  obyvatel  obce  nebo  členů

sportovního  klubu  dojde  k  ukončení  již  započatého  pronájmu  nebo  ke  zrušení  platné

rezervace).

3. Využívání – platba za hřiště – pro občany Dřenic a členy SK Dřenice :

- ZDARMA

4. Pronájem pro ostatní zájemce je stanoven takto :

- tenis  – 150 Kč/hodina/hřiště

- nohejbal – 150 Kč/hodina/hřiště

- volejbal  - 300 Kč/hodina hřiště (nebo 50 Kč/hodina/osoba)

Pronájem  hřiště  za  účelem  provozování  malé  kopané  mimo  obyvatele  obce  a  členů

sportovního klubu je možný pouze po odsouhlasení podmínek vedením Sportovního klubu

Dřenice.

5. Klíče od hřiště jsou k dispozici na těchto místech :

- správce hřiště  - Petr Hanč - tel. 603 949 325

- Michal Hybeš – tel. : 608 203 807

- Tomáš Starý – tel. : 728 871 421

- Růžena Zvěřinová – tel. : 724 179 931

- Ilona Motalová – tel : 724 504 961

- Libor Vafek – tel.: 776 664 019

Přednostně  jsou  zájemci  povinni  požadovat  klíče  u  správce. Teprve  v  případě  jeho

nedosažitelnosti je možné požádat o rezervní klíče u dalších výše jmenovaných osob. 

U správce  hřiště  je  uložena  kniha  pro  evidenci  zápůjček  (placených  i  zdarma)  sloužící

zároveň jako kniha rezervací.

Klíče mimodřenickým zájemcům budou vydávány proti  uvedení  jména,  místa  bydliště  a

podpisu. V případě nutnosti může být vyžadována i kontrola občanského průkazu či jiného

dokladu.


