Organizačný poriadok prevádzky ihriska v areáli Materskej školy
v Rožkovanoch
I. Športové využitie ihriska
1) Loptové hry – futbal, minifutbal, tenis, volejbal, nohejbal, basketbal
II. Prevádzková doba a využitie ihriska
1) Počas školského roka v čase od 7.40 – 16.00 hod. je ihrisko vyhradené predovšetkým
pre potreby základnej školy s materskou školou a pre potreby školského klubu, resp. pre deti
pod dohľadom pedagógov alebo rodičov.
2) Využitie ihriska žiakmi je povolené iba pod dohľadom pedagógov.
3) Doba komerčnej prevádzky ihriska pre širokú verejnosť:
Počas letných prázdnin:
Pondelok až piatok: 09.00 – 20.00 hod.,
Sobota:
09.00 – 20.00 hod.,
Nedeľa:
12.00 – 19.00 hod..
Počas školského roka:
Pondelok až piatok: 16.00 – 19.00 hod.,
Sobota:
10.00 – 19.00 hod.,
Nedeľa:
12.00 – 19.00 hod..
III. Správa ihriska
1) Správu a užívanie ihriska riadi a usmerňuje správca ihriska, ktorého menuje starosta obce.
2) Osoby, ktoré sa v areáli ihriska pohybujú, berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť.
3) Osoby, ktoré sa v areáli ihriska pohybujú, zodpovedajú i za škodu na majetku obce (školy),
spôsobenú svojím konaním v areáli ihriska.
IV. Povinnosti správcu ihriska
1) Správca kontroluje dodržiavanie podmienok používania ihriska uvedených na informačnej
tabuli.
2) Správca ihriska zabezpečuje:
a) verejný poriadok v areáli ihriska,
b) ochranu zvereného majetku,
c) evidenciu návštevníkov,
d) prípravu ihriska pre jednotlivé športové disciplíny,
e) výdaj potrebného športového príslušenstva a poučenie o jeho použití, prevzatie
športového príslušenstva po použití.
3) Správca zabezpečuje kontrolu čistoty a poriadku v areáli ihriska.
4) Správca zodpovedá za ochranu areálu ihriska v čase užívania ihriska návštevníkom.
5) Správca bezodkladne hlási zistené poškodenia ihriska, prejavy vandalizmu a iné problémy
súvisiace s prevádzkou ihriska.
6) V prípade nevhodného správania sa používateľa ihriska správca ihneď vykáže takúto osobu
z areálu ihriska.

7) Správca sa riadi týmto organizačným poriadkom a pokynmi starostu obce.
V. Podmienky používania ihriska
1) Vstup na ihrisko povolený osobám starším ako 10 rokov je možné po dohode na obecnom
úrade v Rožkovanoch.
2) Osobám mladším ako 10 rokov je vstup na ihrisko povolený len v sprievode dospelej osoby.
3) Za škody na ihrisku, spôsobené konaním návštevníka, je plne zodpovedný návštevník
ihriska.
4) V areáli Materskej školy a v priestoroch ihriska je prísne zakázané požívať alkoholické nápoje
alebo iné omamné látky a fajčiť.
5) V prípade nevhodného správania na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť,
slovné či fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia či nevhodnej
obuvi, poškodzovanie majetku obce/školy či majetku iných osôb, požívanie alkoholu alebo iných
omamných látok, fajčenie a podobne) bude návštevník z areálu ihriska ihneď vykázaný.
6) Opakovanie priestupku u návštevníka areálu hlási správca starostovi obce. Starosta obce
má právo rozhodnúť o trvalom zákaze vstupu takejto osoby do areálu ihriska.
7) Termín použitia ihriska možno rezervovať osobne na Obecnom úrade v Rožkovanoch,
alebo na tel. čísle obecného úradu + 421 51 4572 321.
8) Mimo prevádzkových hodín sú vstup na ihrisko a jeho používanie zakázané.

ORGANIZAČNÝ PORIADOK PREVÁDZKY IHRISKA V AREÁLI MATERSKEJ
ŠKOLY V ROŽKOVANOCH
Prevádzková doba a využitie ihriska
Počas školského vyučovania je ihrisko vyhradené pre potreby Základnej školy s Materskou
školou v Rožkovanoch, pre potreby Centra voľného času a Školského klubu detí.
Doba komerčnej prevádzky ihriska pre verejnosť
Počas letných prázdnin:
Pondelok až piatok: 09.00 – 20.00 hod.,
Sobota:
09.00 – 20.00 hod.,
Nedeľa:
12.00 – 19.00 hod..
Počas školského roka:
Pondelok až piatok: 16.00 – 19.00 hod.,
Sobota:
10.00 – 19.00 hod.,
Nedeľa:
12.00 – 19.00 hod..
Podmienky používania ihriska
1. Vstup na ihrisko povolený osobám starším ako 10 rokov je možné po dohode na obecnom
úrade v Rožkovanoch.
2. Deťom do 10 rokov je vstup na ihrisko povolený len v sprievode dospelej osoby.
3. V prípade spôsobenia škody na ihrisku konaním návštevníka je plne zodpovedný návštevník
ihriska.
4. V areáli školy a v priestoroch ihriska je prísne zakázané požívať alkoholické nápoje
a iné omamné látky a fajčiť.
5. V prípade nevhodného správania na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť,
slovné či fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia či nevhodnej
obuvi, poškodzovanie majetku obce či iných osôb, požívanie alkoholu alebo iných omamných
látok, fajčenie a podobne) bude návštevník z areálu ihriska ihneď vykázaný.
6. Opakovanie priestupku u návštevníka areálu hlási správca starostovi obce. Starosta obce
má právo rozhodnúť o trvalom zákaze vstupu takejto osoby do areálu ihriska.
7. Termín použitia ihriska možno rezervovať osobne na Obecnom úrade v Rožkovanoch,
alebo na tel. čísle obecného úradu + 421 51 4572 321.
8. Mimo prevádzkových hodín sú vstup a používanie ihriska zakázané.

