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Provozní řád multifunkčního hřiště a hřišť 20x40m s umělohmotným povrchem v areálu FK 

Bohemia 
1. Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti mládeže a veřejnosti, Plocha 

hřiště slouží pouze ke sportovním činnostem, pro které je hřiště konstrukčně a 
stavebně uzpůsobeno. Vstup na hřiště je povolen po předchozím objednání u správce 
hřiště.  

2. Uživatelé hřiště jsou povinni řídit se pokyny správce hřiště. 
3. Při nedodržení provozního řádu má správce právo uživatele vykázat, popřípadě volat 

MP nebo policii ČR. 
4. Na hřiště je povolen vstup jenom ve vhodné sportovní obuvi. 
5. Pokud uživatel poškodí zařízení sportovního areálu nebo okolní plochy, je povinen 

toto okamžitě nahlásit správci areálu a způsobené škody odstranit na vlastní náklady. 
6. V areálu je zakázáno vstupovat do přírodního travnatého hřiště hlavní plochy. 
7. V celém areálu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, pít alkoholické 

nápoje a užívat návykové látky všeho druhu. 
8. V celém areálu je zakázáno jezdit motorovými vozidly i na jízdním kole. 
9. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určené nádoby a provozovat aktivity ohrožující 

bezpečnost a zdraví uživatelů. 
10. Je zakázáno vodit do areálu psy a venčit je tam. 
11. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno do areálu nosit skleněné láhve. 
12. Do areálu je zakázán vstup podnapilým osobám a přelézat plot kolem areálu. 
13. Uživatelé areálu jsou povinni chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních 
14. Každý uživatel areálu zde provozuje sportovní aktivity na vlastní nebezpečí. Správce 

neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo odložené v prostoru hřiště ani za 
případnou újmu na zdraví. 

Ceník užívání hřiště 
 

• Organizované skupiny dětí a mládeže Poděbrady 300,- Kč/hodina 

• Dospělí      500,-Kč/hodina 

• Soustředění a kempy     200,-Kč/hodina 

• Pronájem celého hřiště  8:00 – 17:00  3.000,-/den 
Platba vždy na místě v hotovosti, pokud správce nestanoví jinak. 
 

Provozní doba areálu pro veřejnost organizované skupiny 
 

• Pondělí- neděle pouze po předchozí potvrzené rezervaci! 
 
Rezervace: David Kubát tel. 730 155 116 nebo e-mail: info@pdysport.cz 
Správce hřiště: Milan Funda tel. 733 184 792 
Provozovatel: Poděbradská sportovní, s.r.o. 

Platnost od 1.9.2019 
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