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PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Šarišské Michaľany

Čl. 1
2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko určené,
predovšetkým malý futbal, nohejbal, volejbal, bedminton, basketbal a rekreačné
pohybové aktivity, v zime korčuľovanie a hokej.
Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť na MI vykonáva každý užívateľ
výhradne na vlastné riziko.
2. Žiaci základnej školy, materskej školy vstupujú na MI v sprievode učiteľa alebo školou
poverenej zodpovednej osoby.
3. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k
zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Za poriadok pri skupinových
akciách zodpovedá učiteľ, vedúci krúžku alebo tréner.
4. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. Spôsobenú škodu je
povinný nahradiť užívateľ alebo jeho zákonný zástupca.
5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupnú bránu.
6. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok,
správať sa slušne a ohľaduplne, nerobiť nadmerný hluk.
Je zakázané
- vodenie psov a iných zvierat na plochu MI
- pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach na ploche MI
- fajčenie, používanie alkoholických nápojov a omamných látok
- stup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami na plochu MI
- použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI
- prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie
- vstupovať na plochu v nevhodnej obuvi (vhodná je obuv pre sálové športy s rovnou
podrážkou)
Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Rezervácia termínu prebehne na obecnom úrade (telefonicky, e-mail). Pri prevzatí
kľúča sa vyžaduje občiansky preukaz.
2. V pracovných dňoch školského roku v čase od 7,30 do 13,30 hod. je MI rezervované
pre ZŠ a MŠ.
3. Jeden záujemca (fyzická osoba) si môže rezervovať jeden termín počas dňa
v maximálnej dĺžke 2 hodiny. Rezerváciu na turnaj, firemnú akciu a podobné dlhšie
podujatia budú riešené individuálne.
4. Záujemcovia si môžu ihrisko po dohode s obcou dlhodobo rezervovať vo
vymedzených časoch (pravidelné tréningy). Nájomca uzavrie s obcou nájomnú
zmluvu.
5. Pre víkendové rezervácie majú prednosť turnaje pred jednotlivcami.
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6. Na ploche ihriska možno používať iba obuv pre sálové športy (rovná podrážka),
nesmú sa používať kopačky, topánky s podpätkom, zablatená a inak znečistená obuv.
7. Plocha MI je pod dohľadom dvoch kamier. Záznam sa uchováva 7 dní a môže byť
použitý pri vyšetrovaní (úraz, spôsobená škoda, neoprávnený vstup a pod.). Vstupom
na ihrisko osoba súhlasí s natáčaním bezpečnostnou kamerou obce.
1. Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska:
Pondelok – Piatok (školský rok, pracovné dni)
07.30 hod. – 13.30 hod.
ZŠ a MŠ, príp. individuálna rezervácia (ak ZŠ a MŠ ihrisko
nebudú využívať)
13.30 hod. – 22.00 hod.
Verejnosť
Pondelok – Piatok (prázdniny a sviatky)
07.00 hod. – 22.00 hod.
Verejnosť
Sobota – Nedeľa
07,00 hod. – 22.00 hod.

Verejnosť

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3. V prípade akcie organizovanej obcou má rezervácia obcou prednosť pred individuálnymi.
4. Užívanie MI je pre občanov obce bezplatné. Uhrádzajú sa iba náklady na prevádzku
a údržbu – elektrina, čistenie, dezinfekcia, nastavenia, opravy.
5. Užívanie MI pre Základnú školu, Materskú školu a registrované športové kluby z obce
Šarišské Michaľany v rámci tréningovej činnosti je bezplatné. Termíny a dĺžku tréningov
dohodne klub s obcou.
6. Užívanie MI záujemcami, firmami a športovými klubmi z iných obcí je spoplatnené podľa
cenníka:
a/ nohejbal - 3 €/ hod. bez použitia osvetlenia
b/ kolektívne športy – 5 €/hod. bez použitia osvetlenia
Príplatok za použitie osvetlenia je 2 €/ hod.
Požičanie siete je zdarma.
Diaľkové ovládanie k elektronickej tabuli je zdarma.
7. Prenájom MI sa poskytuje na celé hodiny.
8. Poplatok za použitie osvetlenia sa platí za celé hodiny.
9. Peniaze za prenájom použije obec na údržbu MI a úhradu prevádzkových nákladov.
Čl. 6
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia

