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TJ Slavoj Ledenice
Městys Ledenice

Návštěvní řád sportovního areálu TJ Slavoj Ledenice

určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách sportovního zařízení a musí být všemi osobami dodržován. Veškerá zařízení a vybavení objektu jsou určena výhradně pro pla�cí členy TJ Slavoj Ledenice a občany obcí 
Ledenice, Zborov, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov a Zaliny. Jiným osobám zdržovat se na pozemku náležejícím k objektu není bez předchozího souhlasu vedení organizace dovoleno. Součás� Sportovního areálu je budova se zázemím a sociální zařízení, fotbalové 
hřiště, 400 metrů tartanová dráha a víceúčelové hřiště. Návštěvníci areálu svým vstupem souhlasí s pořizováním foto a video záznamů určených pro reklamní a propagační účely spolku TJ Slavoj Ledenice.

Článek 1 - Vstup do areálu
1. Provoz sportovišť v areálu není stanoven časovým omezením, doporučuje se 
kvůli bezpečnos� sportoviště využívat v době denního světla
2. Vstup na tartan je přísně zakázán na dopravních prostředcích (kolo, 
odrážedlo, koloběžka, in-line brusle, hoverboard atp.) i v neadekvátní obuvi 
(podpatky, kolíky atp.)
3. Tartan je volně k dispozici pro pla�cí členy TJ Slavoj Ledenice a občany obcí 
Ledenice, Zborov, Ohrazení, Ohrazeníčko, Růžov a Zaliny
4. Ostatní zájemci: kontakt k domluvě o užívání tartanových nebo antukových 
ploch je  info@tjslavojledenice.cz
5. Antuková sportoviště se řídí �mto provozním řádem a rozpisem, který je k 
dispozici na stránkách  v sekci daného sportuwww.tjslavojledenice.cz
6. Podmínkou pro možnost využi� jednotlivých sportovišť jsou příznivé 
klima�cké podmínky, které zaručují bezpečný a smysluplný pobyt sportovců
7. Dětem mladším 10 let je vstup na sportoviště dovolen pouze v doprovodu 
osoby starší 18 let, která je po celou dobu za dítě zodpovědná

Článek 2 - Vyloučení z návštěvy
1. Do areálu a na sportoviště není dovolen vstup nemocným osobám
a osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce. Na sportoviště je 
vstup zakázán osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
2. Z areálu budou vykázáni návštěvníci, kteří přes napomenu� přestoupí 
ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechnou pokynů odpovědných 
pracovníků, jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 
nebo se chovají jiným nepřístojným způsobem. Neopus�-li takový návštěvník 
areál na vyzvání odpovědného pracovníka (správce areálu, členové TJ Slavoj 
Ledenice nebo zástupci městyse Ledenice), bude přivolána Policie ČR

Článek 3 - Pokyny pro návštěvníky
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat tento Návštěvní řád a dbát jeho 
nařízení a případně pokynů odpovědných pracovníků
2. Osobní věci si návštěvníci ponechávají u sebe. Za odložené věci provozovatel 
neodpovídá. Na odložená kola slouží výhradně kolostav
3. Návštěvníci vstupující na sportoviště musí mít vhodný sportovní oděv včetně 

obu� a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnos� a slušnos�. 
Návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu všech míst v areálu
4. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny odpovědných pracovníků nebo 
pořadatelské služby. V rámci vzájemné bezpečnos� se musí chovat ohleduplně 
k ostatním návštěvníkům tak, aby nezpůsobili sobě nebo jiným osobám svým 
chováním úraz a jsou povinni respektovat příkazové a informační tabule 
umístěné v areálu
5. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si návštěvník 
způsobil vlastní neopatrnos� nebo nedodržováním Návštěvního řádu
6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni uhradit škody, 
které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku ostatních 
návštěvníků. Každý návštěvník areálu je odpovědný za její případné poškození 
či znečištění jím způsobené
7. Prodlévat v areálu mimo určenou (denní) provozní dobu není dovoleno
8. Při pořádání sportovních nebo kulturních akcí jsou návštěvníci povinni řídit 
se pokyny pořadatelů a pohybovat se ve vymezeném prostoru, který je k těmto 
účelům určen (oplocením, vytýčení apod.). Jakékoliv nerespektování 
vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Návštěvního řádu a 
takto neukázněný návštěvník může být okamžitě z areálu vykázán
9. Z bezpečnostních důvodů je nepřípustná hra na tenisovém hřiš� (na tartanu 
vyznačeno bílou barvou) hřiš� součastně s házením na basketbalový koš
10. Všechny osoby pohybující se po areálu jsou povinny se chovat ohleduplně, 
opatrně, bezpečně a předcházet tak případným úrazům. Provozovatel
areálu nenese odpovědnost za škody způsobené nepozornos�, nekázní a 
nedodržováním Návštěvního řádu
11. Fotografování nebo pořizování obrazových a zvukových záznamů je 
dovoleno jen v rámci platné právní úpravy – dle §84 – §90 Občanského 
zákoníku. V opačném případě se jedná o porušení Návštěvního řádu s 
následným vyloučením z návštěvy

Článek 4 - Veřejnos� je zakázáno:
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje nejen osobní bezpečnost, ale také 
bezpečnost a pořádek ostatních návštěvníků, diváků a sportovců v areálu a 
který ruší klid ostatních

2. Bez vědomí provozovatele využívat sportoviště k jiným účelům, než pro 
která jsou určena
3. Znečišťovat prostory areálu (například pliváním, odhazováním odpadků, 
vylepováním plakátů, malováním na zdi...) i vhazovat cizí předměty na 
sportoviště atp.
4. Kouřit nebo rozdělávat oheň mimo vyznačená místa
5. Odkládat v prostoru sportovišť skleněné nebo jiné předměty ohrožující 
bezpečnost ostatních
6. Znečišťovat sociální zařízení a zdržovat se v nich mimo provozní dobu
7. Brát na sportoviště psy nebo jiná zvířata
8. Odkládat jízdní kola mimo kolostav. Do stojanů je návštěvník povinen jízdní 
kolo odložit a uzamknout. Za odložená kola provozovatel areálu neodpovídá
9. Přinášet do areálu hořlaviny, používat vařiče či otevřený oheň, provozovat 
hlasitou reprodukovanou hudbu
10. Hrát danými míči mimo místa k tomu vyhrazená
11. Vjíždět do areálu motorovými vozidly a motocykly
13. Poškozovat nebo znečišťovat prostory areálu
14. Strkání a srážení ostatních návštěvníků
15. Omezování a bránění v běhání po tartanovém oválu
16. Odkládání jakýchkoliv předmětů, včetně oděvů, na tartanové čás�.

Článek 5 - Závěrečná ustanovení
1. Při úrazech postupovat podle nejlepšího vědomí a svědomí. V případě 
potřeby zavolat lékařskou pomoc na čísle 155
2. S�žnos�, přání a podněty týkající se provozu nebo stavu zařízení mají
návštěvníci možnost napsat na Návštěvníci se také info@tjslavojledenice.cz. 
mohou se svými s�žnostmi a podněty obracet přímo na provozovatele.
3. Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení areálu tak, aby 
nedošlo k jeho poškození nebo odcizení
4. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky, diváky, sportovce a 
členy sportovních klubů

Tento návštěvní řád sepsal výbor TJ Slavoj Ledenice
Platnost: neomezená
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