Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine

Prevádzkový poriadok vonkajšieho športového areálu
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Vonkajší športový areál tvorí multifunkčné ihrisko s umelou trávnatou plochou, 200 m
atletická tartanová dráha a trávnatá plocha, doskočisko skoku do diaľky, trávnatá plocha
a vonkajšia posilňovňa (ďalej len VŠA). VŠA sa nachádza v oplotenom uzatvorenom areáli
Gymnázia Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha 2, Martin. VŠA je určený na vyučovanie
povinnej telesnej a športovej výchovy žiakov školy a na činnosť športových krúžkov.
Multifunkčné ihrisko môže verejnosť využívať len na základe nájomnej zmluvy. Ostatné časti
VŠA môže verejnosť využívať v rámci určených návštevných hodín v súlade s týmto
prevádzkovým poriadkom.
2. Prevádzkovateľom VŠA je Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. Jozefa Lettricha 2, Martin.
3. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore VŠA (užívateľ).
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1.Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky
ho dodržiavať.
2. V priestoroch VŠA je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je tento areál
určený.
3. VŠA poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to najmä: posilňovanie,
ľahkú atletiku, futbal.
Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1. Prevádzku riadi a za VŠA zodpovedá riaditeľ školy. Dozor nad dodržiavaním ustanovení
prevádzkového poriadku vykonáva správca.
2. Každý užívateľ VŠA je povinný riadiť sa týmto prevádzkovým poriadkom a pokynmi
správcu. Po neuposlúchnutí jej pokynov alebo pri nedodržaní ustanovení prevádzkového
poriadku môže byť osoba z VŠA s okamžitou platnosťou vykázaná.
3. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na VŠA vykonávať každý
užívateľ výhradne len za podmienok určených v tomto prevádzkovom poriadku, pri
dodržiavaní zásad bezpečnosti počas športových aktivít a na svoje vlastné riziko!
4. Užívateľ VŠA je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme na
zdraví alebo poškodeniu majetku školy. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli
jeho pričinením.

5. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel uvedených v tomto prevádzkovom poriadku zodpovedá osoba porušujúca tieto
pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
6. Vstup pre verejnosť do VŠA je dovolený od zadného vchodu do telocviční.
7. Deti do 15 rokov musia byť na VŠA v sprievode zákonného zástupcu, vyučujúceho alebo
inej poverenej dospelej osoby.
8. Žiaci školy vstupujú do priestorov VŠA v sprievode učiteľa alebo školou poverenej
zodpovednej osoby.
9. Každý užívateľ je povinný v priestore VŠA a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a
nočný kľud.
10. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv.
Čl. 3.
Zakázané činnosti
V priestoroch VŠA je prísne zakázané:
a) Vodenie psov a iných zvierat do priestoru VŠA.
b) Pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
c) Fajčenie a používanie alkoholických nápojov, psychotropných a omamných látok.
Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny v priestoroch VŠA:
Multifunkčné ihrisko:
Pondelok – piatok: od 8.00 do 17.00 žiaci školy
od 17.00 do 20.00 zmluvní prenájomcovia
Sobota – nedeľa: uzatvorené
Atletická dráha a vonkajšia posilňovňa:
Pondelok – piatok: od 8.00 do 16.00 žiaci školy
od 16.00 do 20.00 ostatná verejnosť
Sobota – nedeľa: od 7.00 do 20.00 ostatná verejnosť
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3. Rezerváciu multifunkčného ihriska je potrebné vopred dohodnúť s riaditeľom školy.
4. O vzniknutých škodách vo VŠA je užívateľ povinný bezodkladne informovať riaditeľa
školy.

Čl. 5
Prevádzkovateľ ihriska
Povinnosti prevádzkovateľa VŠA:
a) viesť evidenciu o užívaní multifunkčného ihriska,
b) dbať o starostlivosť a údržbu VŠA,
c) spolupracovať s mestskou políciou pri zabezpečení prevádzkového poriadku VŠA a
verejného poriadku,
d) kontrolovať dodržiavanie ustanovení prevádzkového poriadku a pravidiel bezpečnosti
pri prevádzkovaní športových činností.
Čl. 6
Dôležité telefónne linky pre záchranné služby
Tiesňové volania:
112 - integrovaný záchranný systém
159 - mestská polícia
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok VŠA nadobúda účinnosť dňom schválenia.
2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, ako aj pre
osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na
šport, resp. rekreačno-športovú činnosť v areáli VŠA.
3. Vstupom do areálu VŠA sa každý užívateľ zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok
a pokyny jeho prevádzkovateľa.
Schválené dňa: 01.06.2017
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