Občina Radovljica
Gorenjska 19, 4240 Radovljica,  04 537 23 00,  04 531 46 84, e–pošta: obcina.radovljica@radovljica.si

POKRITO IN-LINE IGRIŠČE - 2017
ŠPORTNI PARK RADOVLJICA
PONEDELJEK – PETEK:
 prosta rekreacija: med 8. in 17. uro – velja v času,
ko ni rezervacij,
 predvidene rezervacije za skupine in športne klube:
med 17. in 21. uro,
 rezervacije za vrtce in šole: med 8. in 13. uro.
CENIK:
 rekreacija: brezplačno,
 rezervacije za skupine: 20 EUR/ura,
 rezervacije za skupine: 15 EUR/ura (za enkratno
plačilo min 20 ur),
 rezervacije za šole in vrtce Občine Radovljica:
brezplačno,
 rezervacije za ostale šole in vrtce: 20 EUR/ura.

SOBOTE, NEDELJE, PRAZNIKI,
POČITNICE:
 prosta rekreacija: med 8. in 21. uro – velja
v primeru, ko ni rezervacij,
 predvidene rezervacije za skupine in športne
klube: med 8. in 10. uro in med 18. in 21.uro.
REZERVACIJE IN INFORMACIJE:
 od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro,
 g. Perger (041/735-957),
joze1957@gmail.com),
 ga. Kofler (031/364 980),
anita.kofler80@gmail.com
 ga. Pačnik, Občina Radovljica (04 537 23 24),
romana.slibar-pacnik@radovljica.si

VLJUDNO VABLJENI.

PRAVILA UPORABE IGRIŠČA
REZERVACIJE:
Prednost pri rezervaciji terminov imajo Občina Radovljica in njeni javni zavodi.
Sobote, nedelje, prazniki in počitnice – v primeru vnaprej napovedanih in odobrenih prireditev in dogodkov, ki
so v javnem interesu, imajo te rezervacije prednost pred rekreacijo.
Za plačljive rezervacije velja, da je dokončno potrjena in veljavna samo rezervacija, ki je plačana.
Evidenčno potrjena je rezervacija do izteka roka za plačilo, ki znaša najmanj 7 dni pred koriščenjem prve ure. V
kolikor rezervacija ni plačana do tega roka, se briše iz evidence. Informacije in rezervacije za koriščenje rednih
terminov - ga. Pačnik, Občina Radovljica (04 537 23 24).
Rezervacije za koriščenje in plačilo posameznih preostalih prostih ur - g. Perger (041/735-957) ali ga. Kofler
(031/364 980).
Šole in vrtci iz drugih občin igrišče lahko rezervirajo s poslano naročilnico na Občino Radovljica. Informacije in
rezervacije - ga. Pačnik, Občina Radovljica (04 537 23 24).
UPORABA IGRIŠČA:
Pokrito in-line igrišče v Športnem parku Radovljica je namenjeno predvsem ljubiteljem rolanja, in-line hokeja in
kotalkanja.

Na igrišču NI DOVOLJENO:
-

vnos hrane in pijače,
vnos in uporaba hokejskih palic, pakov, stolov in drugih predmetov v času rekreacije,
vnos predmetov, katerih uporaba bi lahko poškodovala podlago ali ostalo opremo igrišča,
vstop na igrišče izven obratovalnega časa igrišča,
vstop vinjenim osebam.

V primeru kršitev in nespoštovanja opozoril ima upravljavec igrišča pravico kršitelju prepovedati vstop na
igrišče.
Na igrišču JE PRIPOROČENO:
- spremstvo odraslih oseb in uporaba varnostnih čelad za otroke do 14 let,
- ne prinašati ali pustiti vrednejših predmetov brez nadzora.
Garderobe in sanitarije so obiskovalcem brezplačno na voljo v kletnih prostorih poslovnega objekta ob
drsališču.

