Prevádzkové hodiny a poplatky za užívanie multifunkþného ihriska
v Záborskom (Príloha . 1)
Prevádzkové hodiny MFI:
1. V mesiacoch školského vyuovania v pondelok až piatok pre potreby MŠ
od 9.00 hod – 12.00 hod.
2. Prevádzka pre ostatných užívateov:
v pondelok až piatok poas školského roka:
– v období 1.4. – 31.10. od 12.30 hod. do 22.00 hod.
– v období 1.11.– 31.3. od 15.30 hod. do 22.00 hod.
v pondelok až piatok poas prázdnin:
– v období 1.4. – 31.10. od 08.00 hod. do 22.00 hod.
– v období 1.11. – 31.3. od 08.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu, v nedeu, poas sviatkov:
– v období 1.4. – 31.10. od 10.00 hod. do 22.00 hod.
– v období 1.11. – 31.3. od 10.00 hod. do 22.00 hod.
Podmienky prevádzky:
1. Využívanie ihriska pre verejnos je spoplatnené poda cenníka.
2. Rezerváciu je možné nahlási telefonicky alebo osobne, min 24 hod vopred u správcu
ihriska.
3. Areál je obecným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v om pohybujú, berú za svoje
zdravie plnú zodpovednos. Zodpovedajú i za škodu na majetku spôsobenú svojim
konaním.
4. Prevádzku a riadenie ihriska zabezpeuje Obec Záborské cez správcu MFI.

Cenník za prenájom multifunkþného ihriska v obci Záborské
1. bezplatný vstup – deti MŠ a deti do 15 rokov s pedagogickým dozorom alebo
zákonným zástupcom
– športové kluby na základe predloženej žiadosti schválenej obecným zastupitestvom
na obdobie kalendárneho roka.
– obecná samospráva obce Záborské pri ou organizovaných podujatiach.
2. 1,00 €/hod. deti a mládež do 18 rokov a študenti (individuálne vstupy) s trvalým
pobytom v obci v prevádzkovom ase (do 4 osôb vrátane).
3. 2,00 €/hod. individuálny vstup pre užívateov nad 18 rokov s trvalým pobytom v obci
(do 4 osôb vrátane)
4. 5,00 €/hod. pre skupinku – viac ako 4 osoby do 18 rokov a študenti s trvalým
pobytom v obci
5. 10,00 €/hod. pre skupinku – viac ako 4 osoby nad 18 rokov s trvalým pobytom v obci
6. 10,00 €/hod. pre skupinku – viac ako 4 osoby do 18 rokov s trvalým pobytom mimo
obce.
7. 15,00 €/hod. užívatelia s trvalým pobytom mimo obce Záborské.
8. 1,00 €/hod. príplatok za umelé osvetlenie.
9. 30,00 €/deĖ podujatia neorganizované obcou – kolektívne športy
Platí sa za každú aj zaatú hodinu.
Podpisom v evidencii užívateov nájomca vyjadruje súhlas s týmto organizaným poriadkom
a záväzok riadi sa ním.

