Provozní a návštěvní řád fotbalového areálu
oddílu SK Beskyd Frenštát
Tímto se upravuje provozní a návštěvní řád (dále jen NŘ) fotbalového areálu
oddílu SK Beskyd Frenštát p.R.
1. Vstupem do areálu fotbalového oddílu SK beskyd Frenštát vyjadřujete souhlas s tímto NŘ a jste
povinni jej dodržovat. Při jeho nedodržení můžete být vykázáni z prostor areálu.
2. Při hrubém či opakovaném porušení tohoto NŘ si SK Beskyd Frenštát p.R. vyhrazuje právo této
osobě, či osobám zákazat vstup do areálu.
3. V případě utkání, či jiných akcí, na které SK Beskyd Frenštát p.R. prodává vstupenky, je povinností
všech, kteří nemají právo volného vstupu, si tuto vstupenku zakoupit a mít ji u sebe po celou dobu
pobytu v areálu pro případnou kontrolu pořadatelem. Pobyt v areálu po dobu tohoto utkání či akce
bez platné vstupenky bude považováno za hrubé porušení NŘ.

4. Ve všech prostorách fotbalového areálu oddílu SK Beskyd Frenštát se k sobě chováme slušně a
ohleduplně, jakékoliv projevy vulgarity či násilí jsou nepřípustné.
5. Hráči i návštěvníci jsou povinni se v celém areálu chovat tak, aby nedošlo k poškození vybavení
sportoviště, kabin, tréninkových či jiných pomůcek, apod. V případě zjištění takového chování bude
po dané osobě (či osobám) požadována náhrada ve výši způsobené škody. Za děti jsou zodpovědni
zákonní zástupci.

6. Provozovatel hřiště SK Beskyd Frenštát nenese odpovědnost za případné ztráty volně odložených
věcí na hrací ploše či v jiných prostorách areálu.

7. V prostorách travnaté plochy hřiště je zakázáno kouřit, konzumovat potraviny a alkoholické nápoje.
8. V celém areálu je zakázáno odhazovat odpadky mimo prostory k tomu určené.
9. Je přísně zakázáno vnášet i používat zábavní pyrotechniku v celém prostoru areálu.
10. V době konání utkání všech kategorií je dovoleno vjíždět do areálu, a parkovat zde vozidla, pouze
hráčům, členům realizačních týmů, rozhodčím, delegátům, pořadatelům, zaměstnancům a členům
výkonného výboru SK Beskyd Frenštát.
11. Je zakázáno v celém areálu fotbalového hřiště volné pobíhání psů a domácích zvířat. Majitel psa je
zodpovědný za odstranění případných výkalů. Na travnatou plochu hřiště je zvířatům vstup zakázán.
12. Vstup na hrací plochy a do všech budov, s výjimkou restaurace, je povolen pouze hráčům,
realizačním týmům, rozhodčím, delegátům, pořadatelům a členům či zaměstnancům oddílu SK
Beskyd Frenštát. V případě týmů přípravek a benjamínků je vstup do kabin umožněn i rodičům hráčů.
Hráči všech kategorií smí vstoupit na hrací plochy či do zmíněných budov až na pokyn zodpovědné
osoby. Zodpovědnou osobou je trenér, vedoucí mužstva či pořadatel. Zodpovědná osoba ručí za
uzamčení kabiny a vstupů do budovy kabin před opuštěním areálu.
13. Je zakázáno neoprávněným osobám a dětem jakkoliv manipulovat s přenosnými brankami.
Manipulace s přenosnými brankami může být prováděna jen v přítomnosti zodpovědné osoby
(trenéra, vedoucího mužstva apod.) a to dle jejich pokynů a zejména s důrazem na bezpečnost dětí.

14. Po skončení tréninků všech kategorií, včetně mužů, musí být hřiště uklizené, bez tréninkových
pomůcek, pitných lahví, zbytků výstroje apod. Přenosné branky musí být zpět uloženy na vyhrazeném
místě mimo hrací plochu a položeny tak, aby nemohlo dojít k jejich převrácení. Je povinnost nahlásit
trenérům, popř. zaměstnancům či členům vedení SK Beskyd Frenštát, jakékoliv zjištění poškození
tréninkových pomůcek či jiného vybavení sportoviště či kabin.
15. Mimo provozní dobu může být vjezd do areálu omezen, na vozidla zaparkovaná uvnitř areálu nebude
brán zřetel. Provozní doba je doba, kdy je areál využíván k tréninku či zápasu fotbalového oddílu SK
Beskyd Frenštát.
Ve Frenštátě p.R. dne 1.11.2012

Jaroslav Mihál, předseda fotbalového oddílu

SK Beskyd Frenštát p.R. si vyhrazuje právo na případné změny v tomto provozním a návštěvním řádu

