
Provozní řád sportovního areálu 
 

I. 
1. Provoz celého areálu se řídí stanoveným rozvrhem hodin. 
2. Žádosti o volné sportovní hodiny  na jednotlivých hřištích  přijímá a vyřizuje správce. 
3. Všichni uživatelé sportovišť jsou povinni dodržovat tento provozní řád. 
 

II. 
1. Správce sportovního areálu přidělí jednotlivá hřiště a po ukončení činnosti je 

převezme. 
2. Na hřištích lze sportovat pouze ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou, případě 

v sálové obuvi. Není povoleno používat kopačky a jinou obuv  s hroty. Toto platí pro 
veškeré příchozí. 

3. Uživatelé sportovního areálu jsou povinni šetřit jeho vybavení , nářadí, atd. Jakékoli 
poškození hlásí ihned správci. Při odchodu předají sportoviště v původním stavu. 

4. Používání sociálního zařízení a sprch (za poplatek) lze v objektu Sokolovny. Klíč je 
k dispozici u správce.  

5. Volné hodiny si mohou zájemci zakoupit na místě po domluvě se správcem nebo 
rezervovat  na telefonu č. 602 765 750. 

6. V celém objektu je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a opírat jízdní 
kola o oplocení. 

7. V celém sportovním areálu (oplocená část) je zakázána konzumace potravin. Nápoje 
jsou povoleny přinášet pouze v plastových obalech. 

8. Případné připomínky adresujte správci nebo majiteli zařízení. 
9. Provozní doba: dle ročního období (viz ceník.), případně dle dohody. 
10. Za odložené věci provozovatel ani správce neručí. 
11. Kdo způsobí jakoukoli škodu, je povinen ji hradit. 
12. V případě porušení některé z výše uvedených pravidel si provozovatel vyhrazuje 

právo zákazu dalšího vstupu. 
 

III. 
1. Provoz na sportovištích může být omezen nebo zastaven v případě oprav, revizí, atd. a 

to na nezbytně nutnou dobu dle rozhodnutí provozovatele. 
2. Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 22. října 2004 a platí do odvolání. 

 
 
V Kostelci nad Orlicí 18. října 2004       Za provozovatele 
                  Ing. Ivana Červinková 
       Starostka města Kostelec nad Orlicí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ceník za užívání víceúčelového sportoviště za Sokolovnou 
 
Nafukovací hala 
Hodiny   Cena za 1h/1 kurt 
08:00 – 12:00    190,-- Kč 
12:00 – 17:00    220,-- Kč 
17:00 – 22:00    250,-- Kč 
Sobota, neděle, svátek  250,-- Kč 
Letní provoz plochy pod halou 100,-- Kč 
 

• Využití celé plochy pro kolektivní sport lze dohodnout s vlastníkem za smluvní cenu 
předem. 

 
Malé hřiště s umělou trávou 
Provoz    Cena za 1 hod. 
Zimní provoz   100,-- Kč 
Letní provoz    20,-- Kč 
 
Antukové kurty   
Provoz    Cena za 1 hod. 
Zimní provoz   nebude provozován 
Letní provoz   20,-- Kč 
  
 
V případě použití sprch v Sokolovně bude účtován poplatek ve výši 15,-- Kč/1 osoba. 
 

• Zimní provoz = listopad až duben 
• Letní provoz = květen až říjen 
 
• Celodenní pronájem sportoviště lze dohodnout s majitelem za smluvní cenu 14 dní 

předem. 
 

Kontakt na správce: 
Petr KOZLUK, Na spravedlnosti 1310, Kostelec nad Orlicí 
Zdeněk KUHN, Růžičkova 1223, Kostelec nad Orlicí 
Služební mobilní telefon: 602 765 750 
 
 


