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1. Az Ovi-Foci Pálya helye az óvoda udvarán került elhelyezésre a közterülettő
biztonságosan elválasztva!
2. Az Ovi-Foci Pályát 7 éves kor alatti gyermekek használhatják, kizárólag felügyelő
óvodapedagógusok jelenléte mellett, akik a program keretében Ovi-Foci tanfolyamot
végeztek, mely során elsajátították a gyermekek sportág-specifikus oktatásához
szükséges alapkövetelményeket! Ezt követően elektronikus formában kapják a
továbbképzéshez szükséges anyagot.
3. A pályát használó gyermekek valamennyien rendelkeznek balesetbiztosítással, legalább
az alapcsomaggal, melyet ez a korosztály alanyi jogon igénybe vehet.
4. A használaton kívüli Ovi-Foci Pályát mindig zárva kell tartani!
5. A Pálya ajtaját csak a ki-be közlekedés során lehet nyitva tartani, a foglalkozások alatt az
ajtónak mindig zárva kell lennie!
6. Az Ovi-Foci Pályára labdákon kívül kizárólag a Pályához adott vagy az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítványtól vásárolt kiegészítőket és eszközöket lehet bevinni!
7. A Pályára csak a megfelelő cipőben és öltözékben lehet belépni! Stoplis cipő használata
szigorúan TILOS!
8. A Pálya vázszerkezetére felmászni, a védő- és kapuhálót erőhatásnak kitenni, valamint a
kosárgyűrűt terhelni szigorúan TILOS!
9. Az Ovi-Foci Pályára ételt és italt bevinni TILOS!
10. Amennyiben valaki a Pálya sérülését, hibáját észleli, azt azonnal jelenteni kell az
intézmény vezetőségének, akik továbbítják a jelentést az Ovi-Foci Közhasznú
Alapítványnak, a minél hamarabbi javítás érdekében!
11. Nyílt láng használata a Pályán és közvetlen közelében TILOS!
12. A Pályát befedni TILOS!
13. A Pályát a Karbantartási Útmutató alapján kell és szabad karban tartani!
14. A Pályán bármi nemű műszaki átalakítás csak az Ovi-Foci Közhasznú alapítvány
előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges.
15. Használat előtt a Pálya felületét le kell tisztítani a műfű-szőnyeg védelme érdekében!
Ehhez lombszívó, ill. erős kefével ellátott, nagy teljesítményű porszívó, vagy műfűkarbantartógép használata ajánlott! Ez a karbantartó, vagy annak távollétében a dajkák
feladata
16. A pályát, a nyári hónapokban a felforrósodás veszélye miatt, csak a reggeli órákban (89-ig) lehet használni a mindenkori csoportbeosztás szerint.
17. A Használati Útmutató ismerete a Pálya használatára jogosult nagykorú személyek
részére kötelező, mely ismeret átadásra az intézmény vezetője köteles!
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