
PROVOZNÍ ŘÁD

Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III.generace 
vybudované v rámci projektu „V kopačkách si plníme sny“

Majitel:  Město Orlová

Provozovatel:  SMO, městská akciová společnost Orlová

1. Fotbalové hřiště s umělým trávníkem je určeno k fotbalové a sportovní činnosti s celoročním provozem. 
Primárně je určeno pro členy FK Slavia Orlová a sekundární cílovou skupinou jsou členové ostatních 
sportovních klubů působících v Orlové. Volné provozní hodiny jsou nabízeny k pronájmu po dohodě 
s provozovatelem hřiště na základě písemné objednávky za ceny uvedené na internetových stránkách 
provozovatele.

Provozní doba: pondělí – neděle od 8:00  do 20:00 hodin.

Po domluvě s provozovatelem lze provozní dobu upravit.

2. Využití hřiště s umělým trávníkem je plánováno na základě měsíčního (případně týdenního) rozvrhu, za 
jehož vyhotovení a případnou aktualizaci je zodpovědný provozovatel hřiště.

Kontakt pro objednání hřiště a informace o cenách za pronájem hřiště:  

Telefon :  596 585 651,  731 444 555

E-mail :    samistr  @smo-orlova.cz    

Informace o pronájmu hřiště včetně  cen za pronájem naleznete také na  www.smo-orlova.cz

Vstup na hřiště:

• je povolen pouze po přezutí v šatně

• je povolen pouze v kopačkách s lisovanou podrážkou (lisovky), v kopačkách s gumovou
 podrážkou (turfy), v gumotextilkách, nebo běžecké obuvi (ne tretry)

• je zakázán vstup v obuvi s vyměnitelnými kolíky

• je povolen pouze s čistou obuví.

3. Na hřišti s umělým trávníkem je přísně zakázáno:

• konzumovat jídlo, kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje, užívat návykové 
 látky všeho druhu

• vstupovat se žvýkačkou, vyplivnout ji na umělou trávu a plivat hleny
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• vjíždět na jízdním kole, na kolečkových bruslích a na skateboardech

•  vstupovat se psy či jinými zvířaty

• vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných láhvích a sklenicích

• manipulovat s ostrými předměty

• znečišťovat hrací plochu odpadky a jiným materiálem, házet na hrací plochu předměty, 
 které tam nepatří

• věšet se na branky, sítě, ochranné sítě a oplocení hřiště

• manipulovat s elektrickou instalací v areálu hřiště a přilehlých prostorách

• poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení hřiště a jeho okolí

• vstupovat divákům na hrací plochu.

4. Po použití přenosných branek se musí tyto branky vrátit na místo k tomu určené. Při manipulaci 
s přenosnými brankami je zakázáno je posouvat, musí být neseny.

5. Osvětlení hřiště s umělým trávníkem a světelný ukazatel smí zapínat a vypínat pouze správce hřiště, nebo 
osoba jím určená.

6. Každý uživatel hřiště s umělým trávníkem je povinen šetřit jeho zařízení a vybavení, škodu způsobenou 
svou nedbalostí nebo porušením provozního řádu je povinen uhradit.

7. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti s umělým trávníkem na vlastní nebezpečí a je povinen 
chovat se v tomto prostoru tak, aby neohrozil zdraví své, ani ostatních.

8. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště s umělým trávníkem je provozovatel 
oprávněn omezit, zakázat vstup nebo zrušit provoz na hřišti.

9. Každý uživatel hřiště s umělým trávníkem je povinen dbát pokynů správce hřiště nebo jím pověřeného 
zástupce.

10. Seznámení s tímto Provozním řádem je povinností všech uživatelů hřiště s umělým trávníkem, a to před 
vstupem na hřiště.

                                                                                                                         Ing.Alfred Roik,CSc.

                                                                                                                místopředseda představenstva


