Organizačný poriadok prevádzky tenisového ihriska.
Čl.1
Úvodné ustanovenia
1. Tenisové ihrisko sa nachádza v areáli ZŠ s MŠ v Tulčíku ( ďalej iba ihrisko ) na parcele
č. 714 v katastrálnom území obce Tulčík. Za ihrisko sa považuje samotná plocha ihriska,
zariadenia na ňom umiestnené a priľahlý oplotený priestor o rozmeroch 36x18m.
2. Vlastníkom ihriska je obec Tulčík.
3. Ihrisko prevádzkuje obec Tulčík a počas vyučovania v školskom roku aj ZŠ s MŠ
v Tulčíku.
4. Ihrisko je určené iba na hranie tenisu.
5. Správu ihriska zabezpečuje obec Tulčík prostredníctvom určeného správcu ihriska.
6. Správcu ihriska určuje svojím písomným rozhodnutím starosta obce.
7. Užívateľom ihriska sa rozumie osoba, ktorá po zaplatení poplatku za užívanie ihrisko
využíva. Pri využívaní ihriska ZŠ s MŠ užívateľom ihriska je ZŠ s MŠ v Tulčíku.
Čl.2
Všeobecné ustanovenia
1. Ihrisko slúži pre potreby ZŠ s MŠ v Tulčíku a aktivity občanov obce Tulčík.
2. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto organizačným poriadkom a bez výnimky
ho dodržiavať.
3. Obsahom činnosti vykonávanej na ihrisku je hranie tenisu, resp. osvojovanie si základov
tejto hry.
4. Športovú činnosť na ihrisku vykonáva každý užívateľ na svoje vlastné riziko. Týmto
ustanovením sa nemení povinnosť užívateľa dodržiavať organizačný poriadok.
Čl.3
Prevádzkové ustanovenia
I. Prevádzkové hodiny
1. V pondelok až piatok v čase 8.00 hod. – 16.00 hod. je ihrisko vyhradené bezplatne pre
potreby základnej školy a pre potreby školského klubu detí, resp. pre deti pod dohľadom
pedagógov a rodičov.
Využívanie tenisového ihriska žiakmi je povolené iba pod dohľadom pedagógov alebo
rodičov. Prípadný úraz žiakov v areáli ihriska počas školského vyučovania rieši vo svojej
kompetencii riaditeľ ZŠ s MŠ v Tulčíku.
2. Doba prevádzky ihriska pre verejnosť s výnimkou časov uvedených v bode č.1 :
a) počas školského roka:
pondelok až piatok: 16.00 hod. – 20.00 hod.
sobota:
12.00 hod. – 20.00 hod.
nedeľa:
12.00 hod. – 20.00 hod.
b) počas prázdnin:
pondelok až nedeľa: 12.00 hod. – 20.00 hod.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
Termín začiatku a ukončenia prevádzky ihriska v kalendárnom roku určuje prevádzkovateľ.
3. Poplatok za užívanie ihriska :
- 2 € za 1 hodinu nájmu bez umelého osvetlenia
- 4 € za 1 hodinu nájmu pod umelým osvetlením
Do hodiny nájmu sa počíta aj doba úpravy ihriska užívateľom pred začiatkom hry a po jej
ukončení.
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1. Správu a nájom ihriska riadi a usmerňuje správca ihriska, ktorý je zodpovedný starostovi
obce.
2. Užívateľ zodpovedá za škodu na ihrisku spôsobenú svojím konaním v areáli ihriska a je
povinný ju uhradiť.
III. Povinnosti správcu ihriska
1. Správca kontroluje dodržiavanie správnych podmienok používania ihriska a vyberá
poplatky za užívanie ihriska podľa stanoveným cien.
2. Správca ihriska zabezpečuje:
- ochranu zvereného majetku
- evidenciu užívateľov a vyberanie poplatkov za užívanie ihriska
- výdaj potrebného športového príslušenstva a poučenie o jeho použití
- prevzatie športového príslušenstva a zariadenia ihriska od užívateľov po ukončení ich
činnosti
- otvára a uzamyká ihrisko.
3. Správca ihriska sa riadi týmto organizačným poriadkom.
IV. Povinnosti užívateľa ihriska
1. Užívateľ je povinný zaplatiť poplatok pred použitím ihriska.
2. Pre používanie ihriska dlhšie ako 1 deň je užívateľ povinný zložiť minimálne 50% sumy na
začiatku užívania a zostatok po ukončení doby užívania ihriska.
3. Každý užívateľ je ďalej povinný:
- pred vstupom na ihrisko sa oboznámiť s týmto organizačným poriadkom
- na ihrisko vstupovať iba cez vstupnú bránu
- na ihrisku a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok.
4. V prípade suchého povrchu ihriska je užívateľ povinný pred použitím ihriska plochu
dostatočne postriekať vodou.
5. Pri ukončení užívania ihriska je užívateľ povinný jeho povrch upraviť kovovým
zrovnávačom a následne metlou potom urovnať plochu valcom a v prípade potreby znovu
postriekať vodou.
V. Podmienky používania ihriska
1. Zodpovedná osoba za poskytovanie ihriska užívateľom je správca ihriska.
2. Užívanie ihriska je možné len po zaplatení poplatku za užívanie ihriska.
3. Vstup na ihrisko je povolený iba v športovej obuvi s hladkou podrážkou. Vstup na ihrisko
v inej obuvi je zakázaný!
4. Pri spôsobení škody na ihrisku vinou užívateľa je tento plne za ňu zodpovedný.
5. V prípade nevhodného správania na ihrisku (napr. vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná
hlučnosť, slovné či fyzické napádanie iných osôb, používanie nevhodného športového
náradia či nevhodnej obuvi, poškodzovanie majetku) bude užívateľ z areálu ihriska ihneď
vykázaný bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku za ihrisko.
6. Termín užívania ihriska je možné rezervovať osobne u správcu ihriska alebo na tel.
č : 0902 215 334
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Osobitné ustanovenia
1. Užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi správcu ihriska, pri neuposlúchnutí jeho pokynov
alebo pri porušení tohto organizačného poriadku je správca oprávnený ho s okamžitou
platnosťou vykázať z ihriska. Meno správcu a tieto organizačné pokyny sú zverejnené na
tabuli umiestnenej pri vstupe na ihrisko.
2. Dlhodobý užívateľ, u ktorého užívanie ihriska sa periodicky opakuje v priebehu
kalendárneho roka uzatvára s prevádzkovateľom nájomnú zmluvu.
3. Rezerváciu v daný deň je možné preložiť na iný voľný termín len v prípade nepriaznivého
počasia.
4. Rezerváciu je možné zrušiť z akéhokoľvek dôvodu najneskôr deň vopred.
5. Zaplatením poplatku za užívanie ihriska užívateľ vyjadruje súhlas s ustanoveniami tohto
organizačného poriadku a berie na seba záväzok riadiť sa nimi.
6. Na ihrisko je zakázaný vstup s nápojmi a potravinami v rozbitnom obale.
7. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru ihriska je zakázané.
8. V priestore ihriska je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje , psychotropné
a omamné latky.
9. Zapínať a vypínať elektrické osvetlenie je oprávnený iba správca ihriska. Užívateľom
a ostatným osobám sa zakazuje akákoľvek manipulácia so zariadením elektrického
osvetlenia.
10. Deti do veku 15 rokov môžu na ihrisko vstupovať iba v sprievode dospelej osoby.
11. Zariadenia a náčinia, ktoré sú súčasťou vybavenia ihriska, je zakázané vynášať
z priestoru ihriska. Na ihrisko je taktiež zakázané donášať iné zariadenia ( napr. stoličky,
lavičky a pod.).
12. Kľúče od ihriska má k dispozícii obecný úrad, správca ihriska a riaditeľ ZŠ s MŠ.
Čl.5
Záverečné ustanovenia

Tento organizačný poriadok prevádzky tenisového ihriska bol schválený obecným
zastupiteľstvom v Tulčíku dňa 22.03.2013 uznesením č. 211/2013 a nadobúda účinnosť
dňom 1.4.2013.

Ing. Janka Šoltésová v.r.
starostka obce

