Mesto Kysucké Nové Mesto

Prevádzkový poriadok areálu mestského štadióna
(futbalové ihrisko, atletická tartanová dráha, doskočisko do diaľky)
Prevádzkovateľ: MKŠS Kysucké Nové Mesto
1. Areál mestského štadióna (ďalej AMŠ) – tribúnu , futbalové ihrisko s atletickou tartanovou dráhou a doskočiskom do diaľky prevádzkuje MKŠS. Slúži predovšetkým na
prevádzkovanie športových aktivít MŠK (Mestský športový klub), žiakov okolitých základných a stredných škôl, CVČ a športovej verejnosti.
2. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore areálu štadióna.
3. Mestský štadión a jeho športoviská je možné využívať len za účelom športovania, a to len mimo súťažných športových aktivít MŠK (futbalové zápasy, atletické preteky, a iné akcie
organizované MKŠS) a v čase úpravy a údržby športovísk.
4. Povinnosťou každého užívateľa je ochraňovať využívaný majetok mesta a udržiavať poriadok, bezodkladne hlásiť správcovi prípadné škody na majetku.
5. Športovanie a pohyb užívateľov je na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedajú za svoj osobný majetok. Užívatelia sú povinní dodržiavať pravidlá BOZP, PO a verejný poriadok.
6. Užívatelia sú povinní uhradiť škody, ktoré vznikli ich zapríčinením. Za maloletú osobu zodpovedá zákonný zástupca.

Pri využívaní športovísk sa ZAKAZUJE:
Rušiť športové, tréningové a iné aktivity športovcov organizované MŠK.
V zimných mesiacoch je zakázané používať neupravenú zasneženú atletickú dráhu!!!
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
2. V AMŠ je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré sú športoviská určené alebo podujatia povolené MKŠS.
3. Obsahom činnosti v areáli mestského štadióna je prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné futbalové zápasy, turnaje, tréningy, preteky,
športovcov MŠK, telesná výchova základných a stredných škôl, či športové aktivity mestských organizácií, alebo zamestnancov okolitých podnikov v rámci športových dní a pod.).
ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA
1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá správca MKŠS. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli mestského štadióna zakázaný.
2. Každý užívateľ športoviska je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí môže byť osoba z mestského štadióna s okamžitou platnosťou vykázaná.
3. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v areáli mestského štadióna vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa
neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

UPOZORNENIE:
OBJEKTY A PRIESTORY V CELOM AREÁLI SÚ MONITOROVANÉ KAMEROVÝM ZABEZPEČOVACÍM SYSTÉMOM 24 HODÍN.
1. Užívateľ areálu mestského štadióna je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku mesta v správe
MKŠS. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
2. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených v tomto prevádzkovom poriadku zodpovedá osoba porušujúca
tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
3. Každý užívateľ je povinný vstupovať do AMŠ výhradne cez vstupnú bránu.
4. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru AMŠ je zakázané.
5. V AMŠ je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
6. V AMŠ je prísny zákaz fajčenia (a to aj pri striedačkách vedľa dráhy) a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
7. Deti do 15 rokov musia byť v AMŠ s dozorom rodiča, učiteľa alebo inej poverenej dospelej osoby.
8. Žiaci základnej alebo strednej školy vstupujú do AMŠ v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
9. Vstup so zmrzlinou či potravinami je do AMŠ zakázaný. Fľaše od nápojov je užívateľ povinný odhodiť do smetného koša pri vchode do tribúny.
10. Každý užívateľ AMŠ je povinný v tomto priestore a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud. V AMŠ je zakázané správať sa nespoločensky.
11. Vstup do objektu tribúny je pre užívateľov AMŠ zakázaný. Slúži výlučne pre MŠK.
ATLETICKÁ DRÁHA
1. Vstup na atletický ovál a doskočisko je povolený len so súhlasom správcu alebo ním poverenej osoby. Atletická dráha je určená len na beh! Doskočisko nie je určené na hranie detí!
Verejnosť využíva na beh dráhu č. 4 , príp. č. 3 (vonkajšie dráhy) z dôvodu rovnomerného opotrebovávania atletickej dráhy, rešpektujte pokyny správcu (príp. trénerov atletiky).
2. Spôsobilosť dráhy a doskočiska na používanie (z titulu nepriaznivého počasia,) posudzuje správca (resp. tréneri atletiky) . Ak je dráha zasnežená, pohyb po nej je prísne zakázaný.
3. Na beh sa požíva výhradne bežecká obuv, v prípade použitia tretier je povolená dĺžka klincov maximálne 6 mm.
4. Na dráhu je zakázané vchádzať v znečistenej alebo zablatenej bežeckej obuvi.
5. Na rekreačné behanie sa behá proti smeru hodinových ručičiek. Je zakázané meniť smer behu a vybehávanie mimo atletického oválu.
6. Do sektoru skoku do diaľky sa prechádza výhradne po gumenom páse, ktorý je umiestnený naprieč tartanovým oválom. Po skončení skoku do diaľky musí byť športová obuv očistená a
až potom sa môže vstúpiť na tartanový ovál.
7. Úmyselné poškodzovanie dráhy (napr. odhadzovanie žuvačiek) sa považuje za vážne porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite
vykázať poškodzovateľa z areálu. Majiteľ areálu je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
8. Športové oddiely mimo Kysuckého Nového Mesta môžu používať atletickú dráhu len po dohode s riaditeľom MKŠS a po uhradení poplatku na základe dohodnutej nájomnej zmluvy.
PREVÁDZKOVÉ USTANOVENIA
Prevádzkové hodiny tartanovej atletickej dráhy v AMŠ:

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov):

Telefónne linky pre záchranné služby:

08.00 – 10.00 – verejnosť,
08.00 – 12.00 – ZŠ, SŠ, MŠ, CVČ na základe dohovoru so správcom AMŠ
16.00 – 18.00 – verejnosť
Sobota – hrací deň MFK, športové aktivity MKŠS
Nedeľa – hrací deň MFK, športové aktivity MKŠS
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

- 112 – tiesňové volanie (operačné stredisko IZS)
- 150 – hasičská a záchranná služba
- 155 – záchranná zdravotnícka služba
- 158 – polícia
- 159 – mestská polícia
Správca - tel. č.: 0911 585 636

OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Fyzickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, bude zakázaný vstup do AMŠ na dobu 6 mesiacov.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prevádzkový poriadok AMŠ nadobúda účinnosť dňom 01. 11. 2015.
V Kysuckom Novom Meste dňa 01. 11. 2015

..........................................
Mgr. Juraj Čierňava
riaditeľ MKŠS

