PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Vlastníkom multifunkčného ihriska je Prešovský samosprávny kraj, prevádzkovateľom a
správcom je Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 00
186 759.
Multifunkčné ihrisko je bezplatne prístupné pre ubytovaných hostí za podmienok uvedených v
tomto prevádzkovom poriadku. Za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia sú tento
prevádzkový poriadok povinní dodržiavať všetci užívatelia multifunkčného ihriska. Užívateľom
sa rozumie každá osoba, ktorá sa nachádza v priestore multifunkčného ihriska.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len ihrisko) sa nachádza v areáli Školy v prírode Detský raj, na parcele
č. 101/8, v katastrálne územie Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry. Ide o viacúčelové ihrisko s
umelým povrchom, čiastočným oplotením, určené na športové aktivity a rekreačné aktivity. Ihrisko
nie je vybavené osvetlením hracej plochy na využívanie areálu vo večerných hodinách. Súčasťou
areálu je kryté ohnisko s posedením.
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho
dodržiavať.
2. Ihrisko je určené pre rôzne športové aktivity. Obsahom činnosti prevádzkovanej na ihrisku je
osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe
súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod.).
Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá správca zariadenia.
2. Užívateľ ihriska je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok, správať sa tak, aby jeho konaním
nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku školy.
3. Za škody vzniknuté nedodržaním tohto prevádzkového poriadku zodpovedá osoba porušujúca tieto
pravidlá, alebo jej zákonný zástupca. Pri preukázanom poškodení majetku bude voči osobe, ktorá
škodu spôsobila, resp. jej zákonnému zástupcovi, uplatnená náhrada škody v zmysle platných
zákonných ustanovení.
4. Prevádzkovateľ ani správca nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní ihriska. Deti do 15 rokov
musia byť na ihrisku s dozorom rodiča, vyučujúceho, alebo inej poverenej dospelej osoby.
5. Žiaci škôl a školských zariadení vstupujú na ihrisko v sprievode učiteľa alebo školou poverenej
zodpovednej osoby.

6. Počas tréningov futbalových oddielov alebo iných športových zoskupení za poriadok zodpovedá
vedúci, príp. tréner.
7. Každý užívateľ ihriska je povinný na hracej ploche a v okolí ihriska udržiavať čistotu a poriadok.
8. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky s
gumovými kolíkmi ani so železnými štupľami, atletické tretry, topánky s podpätkom, zablatená a inak
znečistená obuv.
9. Pred začatím hry je zodpovedná osoba povinná sa presvedčiť, či je hracia plocha čistá a
nepoškodená. V prípade, že zodpovedná osoba zistí poškodenia je povinná to bez zbytočného odkladu
nahlásiť správcovi ihriska.
10. Na priestore športovej plochy je prísne zakázané:




fajčiť alebo manipulovať na umelom povrchu a v jeho blízkosti s ohňom, chemikáliami,
horľavými látkami.,
používať alkoholické nápoje, vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok.,
prinášať a používať pyrotechniku, zbrane, strelivo.,



manipulovať, alebo používať na ihrisku predmety s ostrými hranami, sklenené fľaše, nádoby a
pod.,
 šplhať a liezť po nosných konštrukciách bránok, stĺpov.,
 používať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (námraza, klzký
povrch, rozmočený povrch).,
 poškodzovať, alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, vybavenie ihriska.
 vstupovať a pohybovať sa na bicykloch, skateboardoch, kolieskových korčuliach a pod.,
 vodiť psov a iné zvieratá.,
 odhadzovať odpadky, akokoľvek inak znečisťovať areál ihriska.,
11. Používať ohnisko je možné len so súhlasom správcu. Oheň nesmie ostať bez dozoru. Je zakázané
hádzať odpadky do ohniska a ohňa. Opustiť ohnisko po použití je možné až po jeho úplnom uhasení.
12. Užívateľ ihriska je povinný:
 zariadenie ihriska – lavičky a bránky uložiť do pôvodného stavu.,
 vrátiť sieť po skončení činnosti na ihrisku.,

Čl. 4
Sezóna, prevádzková doba a prevádzkový režim
1. Na účely tejto smernice sa sezónou rozumie obdobie od 1. apríla do 30. novembra kalendárneho
roka.
2. Začiatok sezóny môže byť vzhľadom k pretrvávajúcim zlým poveternostným podmienkam
posunutý na neskorší termín, najneskôr však do 30. apríla kalendárneho roka.
3. Koniec sezóny môže byť vzhľadom k pretrvávajúcim zlým poveternostným podmienkam posunutý
na skorší termín, najskôr však od 1. novembra kalendárneho roka.
4. Prevádzkovou dobou na ihrisku sa rozumie denná doba, počas ktorej je možné na ihrisku využívať
športové zariadenia, rekreačné plochy, prístrešok a zariadenia určené na sedenie, a je vyjadrená
v hodinách v dňoch a v čase prevádzky školského zariadenia:





denne 8:00 do 20:00 – v mesiaci Jún, Júl, August.,
denne 8:00 do 17:00 – v mesiaci Apríl, Máj, September, Október.,
denne 8:00 do 15:00 – v mesiaci November
v zimnom období je ihrisko mimo prevádzky.

6. Rezerváciu ihriska a ohniska je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom ihriska počas
pracovných dní t.j. v pondelok až vo štvrtok v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod., v piatok od 8.00 hod.
do 12.00 hod. a to minimálne jeden deň vopred na telefónnom čísle 0915804431.
7. Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom.

Čl. 5
Správca ihriská
1. Povinnosti správcu ihriska :





dbať o starostlivosť a údržbu ihriska.,
prevádzať bežnú vizuálnu kontrolu, ktorá umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia
spôsobené vandalizmom alebo poveternostnými vplyvmi, napr. prítomnosť rozbitých fliaš,
nečistôt, predmetov s ostrými hranami, nadmerné opotrebovanie, narušenú stabilitu zariadení,
a pod., a vykonáva ju každý deň správca alebo správcom určená osoba,
viesť evidenciu nahlásených úrazov a nehôd.
Čl. 6
Dôležité telefónne čísla

1. V prípade úrazu, je potrebné bezodkladne informovať o úraze prevádzkovateľa, ktorý s ním spíše
záznam, ako podklad pre riešenie škody, ako aj podnet ku skvalitňovaniu vybavenosti ihriska.
2. Telefónne kontakty správcu: 0524314601, 0524314602, 0915804431
3. Telefónne linky pre záchranné služby:

číslo 112 - integrovaný záchranný systém,
číslo 155 - záchranná zdravotná služba,
číslo 158 - štátna polícia
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto prevádzkového poriadku schvaľuje riaditeľ Školy v prírode Detský raj.
V Tatranskej Lesnej, 15.8.2022

Mgr. Valerián Kuffa
riaditeľ ŠvP

