
PROVOZNÍ ŘÁD BEACH VOLEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ
ZŠ Jílovská, Praha 4, Jílovská  1100

I. Vstup na beach volejbalové hřiště
1. Používání beach volejbalového hřiště (dále jen „hřiště") je dovoleno pouze se souhlasem 

ZŠ Jílovská. Vždy je nutné předem objednat v kanceláři školy.
Žáci školy mohou hřiště využívat i mimo provozní dobu pod dohledem pedagoga školy.

2. Provozní doba hřiště je od 1.5. do 30.9. běžného roku a to:
Ve všední dny:
od 15.45 do 16.45 hodin zdarma pro veřejnost (přednostně děti a mládež)
od 16.45 do 19.45 hod. individuální pronájem 150 Kč/hodinu
O prázdninách, v sobotu, neděli a ve svátky pouze individuálně po předchozí domluvě.
Provozovatel (ZŠ Jílovská) může z provozních a dalších důvodů (počasí) omezit provoz 
hřiště.

3. Hřiště je vybaveno lajnami a sítí. WC a sprchy nejsou z provozních důvodů k dispozici. Míč 
je třeba mít vlastní (škola nezapůjčuje)

6. Pronájmy se objednávají buď osobně v kanceláři školy, nebo telefonicky na:  241493212
7. Minimální  doba pronájmu; je stanovena na 60 minut. Delší pronájmy jsou celé násobky 

jedné hodiny.

II. Práva a povinnosti návštěvníků
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst 

a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
3. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze bez obuvi naboso.
4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech.
5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které 

byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob.
Před začátkem hry:
• provést kontrolu hřiště, zda jeho stav odpovídá podmínkám stanoveným tímto řádem  

(především nepoškozenost sítě)
Po skončení hry:
• srovnat povrch hřiště do roviny pomocí hrabla
• provést úklid hřiště od případných odpadků
III. Zakázané činnosti na hřišti
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
2. Kouřit v prostorách hřiště.
3. Znečišťovat prostory odhazováním odpadků.
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