Provozní řád hřiště RC Praga

Rugby Club Praga Praha, z.s. (dále jen jako RC Praga) tímto provozním řádem upravuje režim
užívání ragbyového hřiště pro všechny hráče a návštěvníky areálu RC Praga.
1.
Mimo vyhrazené prostory pro diváky a návštěvníky RC Praga, je vstup na travnatou
plochu hřiště povolen pouze hráčům, trenérům, členům realizačních týmů a zdravotníkům a
to v době probíhajících tréninkových jednotek a ragbyových utkání.
2.
Ragbyové hřiště RC Praga je určeno výhradně ke sportovním účelům, zejména k
tréninkové přípravě a utkáním RC Praga. K jiným účelům je užívání hřiště možné pouze se
souhlasem RC Praga.
3.
V areálu RC Praga se k sobě chováme slušně a ohleduplně v duchu ragbyových
hodnot. Jakékoliv projevy vulgarity či násilí jsou nepřípustné. Osoby porušující tuto zásadu
mohou být pověřenými členy RC Praga z areálu RC Praga bez náhrady vykázáni. Taktéž si RC
Praga vyhrazuje právo vyloučit trvale člena, který porušuje svými projevy zásady klubu.
4.
Mimo vyhrazené prostory je v prostorách travnaté plochy hřiště zakázáno kouřit,
konzumovat potraviny a alkoholické nápoje. Osobám pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek je vstup na hrací plochu ragbyového hřiště přísně zakázán a to zejména při
pořádání ragbyových akcí pro mládežnické kategorie.
5.
V celém areálu RC Praga a zejména na travnaté ploše hřiště je zakázáno odhazovat
odpadky mimo místa k tomu určených.
6.
Vstup do hráčských šaten je povolen pouze hráčům a členům realizačních týmů. V
případě mládežnických kategorií U6 až U12 je vstup povolen i rodičům hráčů.
7.
K vybavení a k zařízením nacházejícím se v areálu RC Praga jsou návštěvníci povinni
chovat se ohleduplně a úmyslně jej nepoškozovat. Zjištění jakéhokoli poškození či
nefunkčnosti vybavení v areálu RC Praga prosím ohlaste v kanceláři klubovny RC Praga.
8.
Za provozní a technické podmínky užívání hrací plochy hřiště jako i za přístup na
hřiště nebo do jejich částí při oficiálních akcích RC Praga, zejména při tréninkových
jednotkách a utkáních odpovídá RC Praga prostřednictvím správce hřiště. Správce hřiště
může z oprávněných důvodů vstup do těchto prostor na vymezenou dobu omezit nebo
zakázat.
9.

RC Praga nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí v areálu RC Praga.

10.
Vjezd vozidly do areálu RC Praga je možno pouze po předchozím souhlasu
pověřených členů RC Praga.
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