
Návštěvní řád - Hřiště PONAVA

Zákaz kouření,  
konzumace alkoholu  

a jiných návykových látek  
ve všech prostorách  

areálu!

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

záchranná služba 155
policie  158
hasiči  150
tísňová linka  112

KONTAKT:  

AC Track & Field Brno z.s.,  
Karel Walter  /  tel.: 775720138

Sportovní klub Sígrs, z.s.,  
Petr Švanda  /  tel.: 777072951

Vážení návštěvníci, 
tento sportovní areál je v majetku Statutárního města Brna a má sloužit k aktivnímu 

sportování a upevnění zdraví.
 
 

Nájemcem a provozovatelem hřiště je AC Track & Field Brno z.s.  
spolu se Sportovním klubem Sígrs, z.s.

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.

 

PROVOZNÍ DOBA
DUBEN - ŘÍJEN 8:00 – 21:00 hod.
LISTOPAD - BŘEZEN 8:00 – 20:00 hod.

VSTUP DO PROSTORU
●	 Vstup do sportovního areálu je povolen jednotlivcům a organizacím pouze  
 se souhlasem provozovatele
●	 Hřiště slouží ke sportování široké veřejnosti. Vstup a použití hřiště je výhradně  
 na vlastní nebezpečí
●	 Osobám mladším 16 let je vstup na hřiště a jeho využívání povoleno pouze  
 v doprovodu rodiče, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby starší 18 let a musí být 
 pod trvalým dozorem
●	 Osobám opilým, podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek 
 a osobám infekčním je vstup zakázán
●	 Pro příchod na stadion používejte k tomu určené vstupy.

PROVOZNÍ POKYNY
●	 Zakazuje se vstupovat do sektoru ochranné klece pro hod diskem a kladivem  
 bez povolení provozovatele
●	 Zakazuje se vstup na tyčkařské a vyškařské doskočiště
●	 Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a vybavení je trestné. Každý, 
 kdo způsobí poškození nebo zničení vybavení hřiště, je povinen uhradit vzniklou 
 škodu ve prospěch provozovatele
●	 Zakazuje se vstup s jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly bezpečnost návštěvníků
●	 Zakazuje se přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, 
 nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty
●	 Zakazuje se odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv 
 znečisťovat hřiště a jeho okolí
●	 Zakazuje se kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky
●	 Zakazuje se stanovat, nocovat nebo manipulovat otevřeným ohněm
●	 Zakazuje se vstup se psy a jinými zvířaty
●	 Zakazuje se pohybovat se v prostoru hřiště s kočárkem, na kolech, kolečkových 
 bruslích, skateboardu apod.
●	 Je zakázán do prostoru hřiště vjezd motorových vozidel (kromě vozidel údržby)
●	 Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě 
 ani ostatním

NAVŠTĚVNIK JE POVINEN
●	 Seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost 
 a dodržovat pravidla slušného chování
●	 Šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště
●	 Respektovat návštěvní řád a pokyny porvozovatele
●	 Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky

●	 Dospělá osoba je povinna předtím, než se svěřená osoba dostane do kontaktu 
 s vybavením hřiště, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti v pořádku
●	 Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí 
 za odcizení nebo ztrátu těchto věcí

UŽÍVÁNÍ AREÁLU
●	 Vstup na škvárový ovál a pilinovou dráhu je povolen pouze ve vhodné obuvi (ne v kopačkách)
●	 Vstup na škvárový ovál a pilinovou dráhu je zakázán, když je na ní námraza nebo na ní leží sníh
●	 V době atletických závodů se na ploše mohou zdržovat jen pověřené osoby
●	 Dbejte na bezpečnost při souběžném provozu na travnaté ploše, dráze a sektorech
●	 Udržujte pořádek na tribunách a v celém areálu
●	 V době konání diskařského a kladivářského tréninku je přísně zakázáno  vstupovat  
 na travnatou dopadovou plochu bez dozoru instruktora (trenéra)
●	 V době konání oštěpařského tréninku je přísně zakázáno  vstupovat na travnatou 
 dopadovou plochu bez dozoru instruktora (trenéra)
●	 V době konání koulařského tréninku je přísně zakázáno  vstupovat na dopadiště 
 bez dozoru instruktora (trenéra)
●	 Vrhačské sektory /kladivo, disk, koule, oštěp/ lze používat se souhlasem provozovatele
●	 Skokanské sektory /dálka, tyč, výška/lze využívat se souhlasem provozovatele

OBECNÁ USTANOVENÍ
●	 Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu 
 a ostatních předpisů
●	 Provozovatel má právo vybírat za vstup na hřiště poplatek
●	 V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo 
 vykázat porušovatele z prostoru hřiště
●	 Případné poškození nebo znečištění hřiště oznamte provozovateli


