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Vážení návštěvníci vítáme Vás na našem VSH Jezeřany-Maršovice, kde můžete 
provozovat následující sporty:

tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal a streetball.

Upozornění pro uživatele:

► Uživatelem hřiště po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně 
majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů provozovatele nebo správce hřiště a 
ustanovení provozního řádu,

►  Uživatel hřiště se na smluvenou dobu stává zodpovědným za veškeré dění na hřišti,

►  Každý účastník vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí. Provozovatel ani 
správce nenesou odpovědnost za případné škody na majetku či zdraví způsobené 
užíváním hřiště, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně 
neodpovídají za případnou ztrátu či zničení věcí uživatelů hřiště.

NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO

► kouřit a manipulovat s ohněm, ► odhazovat odpadky, ► vstupovat v nevhodné obuvi -
kopačky, tretry, boty s podpatkem nebo znečištěná obuv, ► manipulovat s ostrými 
předměty, ► vstupovat s jízdním kolem, koloběžkou, skateboardem a podobnými 
předměty, které by mohly povrch poškodit, ► vstupovat podnapilým osobám, ►

konzumovat alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, ► lézt po konstrukcích, pletivu a 
sítích, ► vodit psy a jiných zvířat, ► vstupovat dětem mladším 10-ti let bez doprovodu 

rodičů nebo osoby starší 18-ti let, ► přemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo 
stanovená místa, ► úmyslné kopání či prudké odrážení míče o plot z bezprostřední 

blízkosti

V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli 
nebo správci hřiště.

Důležitá telefonní čísla:  ZÁCHRANKA       HASIČI     POLICIE         TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
                                                 115555 115500 115588 111122

Provozovatel: Obec Jezeřany-Maršovice, IČ: 00292931, tel. 606108288

REZERVACE:

Online rezervační systém na http://jezerany-marsovice.rezervacnik.cz/ nebo na obecním 
úřadě osobně (v pracovní době), telefonicky na čísle 606108288 nebo e-mailem na 
adrese: starosta@jezerany-marsovice.cz

KLÍČE:

Provozovatel nebo správce hřiště (na základě telefonické domluvy)
Hostinec na hřišti (v otvírací dobu) se souhlasem provozovatele nebo správce
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