
Centrum pro sport a voln˘ ãas Komín
Základní pravidla pro pouÏívání sportovního areálu

Provozní fiád 
1. Sportovní areál pfii Z· a M· Brno, Pastviny 70, p.o. je volnû pfiístupn˘ vefiejnosti

v tuto dobu: viz otevírací doba.
2. V‰ichni náv‰tûvníci sportovního areálu jsou povinni se fiídit pokyny správce areálu,

jinak mohou b˘t z areálu vykázáni.
3. Pfiíchod na sportovi‰tû a odchod ze sportovi‰tû hlaste správci areálu.
4. UÏivatelé sportovního areálu jsou povinni udrÏovat na sportovi‰tích pofiádek

a ãistotu, neniãit sportovní plochy ãi zapÛjãené sportovní vybavení.
5. V areálu se nesmí jezdit na kole, skateboardu, koleãkov˘ch bruslích a pouÏívat  obuv

s hroty, do areálu se nesmí vstupovat se psy.
4. Za uÏivatele areálu nepfiebírá zodpovûdnost ‰kola ani správce areálu, ve‰kerou

ãinnost provádí kaÏd˘ uÏivatel areálu na vlastní nebezpeãí.
5. Do areálu je uÏivatelÛm povolen pfiístup pouze otevfienou vstupní branou u hlavního

parkovi‰tû. Pokud bude nûkter˘ uÏivatel pfielézat ploty, mÛÏe b˘t z areálu okamÏitû
vykázán. Je zakázáno niãit oplocení areálu i oplocení jednotliv˘ch hfii‰È.

6. Nosit do areálu alkohol, cigarety, drogy apod., jakoÏ i konzumovat je v nûm, je zakázáno.
7. V‰ichni uÏivatelé areálu jsou povinni poãínat si tak, aby nezpÛsobovali ‰kody

na zafiízení , umûl˘ch plochách hfii‰È a vybavení areálu.
8. K uloÏení odpadkÛ slouÏí ko‰e rozmístûné po areálu.
9. V‰ichni uÏivatelé areálu jsou povinni dodrÏovat zásady bezpeãného chování tak,

aby nezpÛsobili sobû nebo druhému uÏivateli úraz, ãi jiné po‰kození  zdraví.
10. Po domluvû se správcem jsou za úplatu  k dispozici ‰atny, sprchy a  WC.
12. Telefonní ãísla pro pfiípad ohroÏení zdraví nebo majetku:

- policie: 158
- mûstská policie: 156
- hasiãi: 150
- rychlá zdrav. pomoc: 155
- integrovan˘ záchrann˘ systém: 112

12. Provozní fiád sportovního areálu musí dodrÏovat v‰ichni uÏivatelé a náv‰tûvníci.
13. Nájemci víceúãelov˘ch oplocen˘ch hfii‰È vstupují pouze vstupními brankami

ve vhodné obuvi. Podlézání, ãi pfielézání oplocení je zakázáno.
14. UÏivatelé sportovního areálu jsou povinni nahlásit správci areálu pfiedem v‰echny

zji‰tûné závady i závady, které se staly bûhem jejich uÏívání sportovi‰tû.
15. Poplatky za uÏívání sportovi‰È je tfieba hradit pfiedem správci areálu, dlouhodobé

pronájmy se hradí u hospodáfiky ‰koly.
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