Provozní řád tenisových kurtů v Předklášteří
Vstup na tenisové kurty
1. Členem tenisového oddílu se může stát každý, kdo zaplatí roční oddílový příspěvek, zálohu na
brigády, sokolskou známku a podřídí se základním ustanovením oddílu.
2. Na tenisových dvorcích jsou vítáni všichni sportovci, kteří dodržují pravidla slušného jednání
a chování.
3. Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
4. Vstup do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto
Provozního řádu a dbát pokynů správce.
5. Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů.
6. Hrací doba n a tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 minut.
7. Děti do 12 let mají kurty zdarma v doprovodu dospělé osoby, podmínkou je zaplacená sokolská
známka.
Povinnosti návštěvníků
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém
jednání dbá o bezpečnost vlastní i ostatních.
2. Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době 6,00 – 21,00 hod.
3. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce.
4. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly
jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
5. Přání a stížnosti týkající se provozu areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu.
6. Před započetím hry je-li dvorec suchý je nutné ho nakropit!
7. Každý návštěvník je povinen po ukončení hry řádně poklidit kurt!
8. Každý člen je povinen za rok odpracovat 10 brigádnických hodin.
Zakázané činnosti v areálu
1. Chovat se způsobem, který by ohrožoval bezpečnost a pořádek.
2. Rušit klid ostatních hrajících na kurtech.
3. Znečišťovat prostory odhazováním odpadků apod.
4. Vodit do areálu psi nebo jiná zvířata.
Ceník
1. Sokolská známka
2. Oddílový příspěvek
3. Záloha brigády
4. Pronájem kurtu pro nečleny

Správce:

- 500,- Kč
Děti a mládež do 18 let 200,-kč
- 500,- Kč
- 500,- Kč
- 100,- Kč / hod.

Jíří Pospíchal – tel. 732 700 604

