
 

Vážení návštěvníci, přístřešek je Vám dán k dispozici pro využití volného času a 
k odpočinku.  
Všichni návštěvníci užívají přístřešek a jeho okolí na vlastní nebezpečí a vlastní 
zodpovědnost. Provozovatel nezodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které 
návštěvník způsobí sobě, provozovateli nebo třetí osobě. Stejně tak nezodpovídá za věci 
odcizené v přístřešku. Vstup do areálu je výhradně na vlastní riziko a nebezpečí. 
Pro zpříjemnění Vašeho pobytu Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto návštěvního 
řádu. 
 
PROVOZNÍ DOBA: 
 
 Areál je otevřen od 15. dubna do 30. listopadu od 08.00 - 22.00 hod. 
Od 1. prosince do 14. dubna pouze po dohodě s provozovatelem. 
 
V zimním období se areál neudržuje! 
 
NÁVŠTĚVNÍCI JSOU POVINNI: 
 respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele, 
 dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti, aby svým chováním 

neohrozili sebe ani ostatní návštěvníky, 
 udržovat čistotu a pořádek, veškerý odpad vhazovat do odpadkových košů, 
 v případě zjištění závady na přístřešku nebo v prostoru areálu tuto skutečnost 

neprodleně oznámit provozovateli a porušení návštěvního řádu nahlásit Městské policii. 
 
 

V AREÁLU PŘÍSTŘEŠKU PLATÍ ZÁKAZ: 
 působení nadměrného hluku, 
 vstupu osob pod vlivem alkoholu a jiných omamných či psychotropních látek, 
 poškozování a znečišťování prostor areálu, zařízení a vybavení, 
 přinášení jakýchkoliv předmětů ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s 

nimi manipulovat (ostré předměty, skleněné nebo jiné rozbitné nádoby, které tvoří 
střepy apod.), 

 vjíždění do areálu motorovými vozidly s výjimkou prostředků zajišťující pořádek a 
údržbu, 

 stanování, nocování, rozdělávání a udržování otevřeného ohně, 
 pořádání propagačních, reklamních a jiných akcí. 
 

PROVOZOVATEL AREÁLU:  
 Fotbalový klub Rašovice, spolek; IČO 61345059; Rašovice 80 Klášterec nad Ohří   

431 51; zodpovědná osoba Ing. Martin Bašus, tel.: 724818949 
 

 
 

ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA POLICIE 

MĚSTSKÁ 
POLICIE HASIČI 

SOS 
TÍSŇOVÁ LINKA 

155 158 606 629 868 150 112 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  
Přístřešek Rašovice 

 



Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním 
návštěvního řádu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost!  
Porušení návštěvního řádu bude postihováno dle platných právních předpisů. 
Tímto nejsou dotčena ustanovení ostatních právních předpisů.  
Návštěvní řád schválila Rada města Klášterce nad Ohří usn. č. xx/xx/2021 ze 
dne xx.xx.2021. 

 

 

 


