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Hišni red igrišča z odbojko na mivki v Športnem parku Sežana 

• S tem hišnim redom se določajo pravila uporabe igrišča z odbojko na mivki v 
Športnem parku Sežana. 

• Upravljavec igrišča je Zavod ŠTIP, ki skrbi tudi za nadzor in uporabo igrišča. Igrišče se 
lahko uporablja v času med 7.00 in 22.00 uro. 

• Igrišče za odbojko je namenjeno izključno za igranje odbojke na mivki. 

• V dopoldanskem času ima prioriteto pri uporabi igrišča program vzgojno 
izobraževalnih zavodov. Uporaba je za te zavode brezplačna. 

• Za uporabo igrišča za odbojko na mivki je potrebno izvesti predhodno obvezno 
registracijo na spletni strani Zavod ŠTIP. Uporabnik igrišča, ki izvede rezervacijo, je 
odgovoren za plačilo rezervacije. Vsi uporabniki, za katere je izvedena rezervacija 
oziroma udeleženci odbojke na mivki so dolžni upoštevati in spoštovati hišni red, 
hkrati pa osebno odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi bila povzročena na igrišču 
v času najema.  

• Uporabniki lahko nastopijo svoj termin ob rezervirani uri. Uporabniki morajo 
dosledno upoštevati uro pričetka in zaključka uporabe igrišča za odbojko na mivki, 
glede na izvedeno rezervacijo. Vse uporabnike pozivamo, da z igranjem zaključijo 5 
min pred koncem termina.  

• Na igrišču je morajo uporabniki vzdrževati red in čistočo! Odpadke je potrebno 
pospraviti v koše za smeti.  

• Igrišče za odbojko na mivki uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Za  
poškodbe uporabnikov ob igranju odbojke na mivki v času najema upravljavec ne 
odgovarja. 

• Upravljavec si pridružuje pravico do odpovedi termina v primeru prireditev ali drugih 
dogodkov. Uporabniki so se dolžni ravnati po navodilih zaposlenih pri upravljalcu. 

• Ob neupoštevanju navodil lahko upravljavec igrišča prepove zadrževanje na igriščih 
oz. kompleksu. Upravljavec je upravičen vsako nenajavljeno uporabo igrišča oz. 
zlorabo terminov zaračunati.  

• V primeru ponavljajočih zlorab oz. nenajavljene uporabe igrišča si upravljavec 
pridržuje diskrecijsko pravico, da osebi ali skupini, za katero ugotovi takšna dejanja, 
prepove uporabo igrišča za obdobje po lastni oceni.  

• Na celotnem območju Športnega parka Sežana je prepovedano prirejati piknike. 

• Za izgubljene ali odtujene stvari uporabnikov na igrišču upravljavec ne odgovarja. 
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