Provozní řád sportovního areálu Žďár u Kumburku
Základní pojmy:
Provozovatel: Obec Syřenov, Syřenov 68, IČ: 00276189, tel. 723 251 467
Správce: Radka Stránská, Žďár u Kumburku 18, tel. 776 338 768
Místní: osoba s trvalým pobytem v Obci Syřenov
Cizí: osoba bez trvalého pobytu v Obci Syřenov
Článek 1. Vstup na tenisové kurty
1. Používání tenisového kurtu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou,
který návštěvník uhradí správci. Vstupem do prostor tenisového areálu je každý
návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů
správce. Bez souhlasu správce je vstup na hrací plochu tenisového kurtu zakázán
2. Ceník je stanoven takto:
- nájem tenisového kurtu pro místní………. bez poplatku
- nájem tenisového kurtu pro cizí………….50 Kč na 60 minut
- záloha za klíče od tenisového kurtu……… 200 Kč
- nájem areálu pouze pro místní…………… bez poplatku
3. Herní doba na tenisovém kurtu je stanovena na zpravidla 60 minut. Maximální trvání
hry (obsazení kurtu) je stanoveno na 3 hodiny, nebude-li správcem stanovena
výjimka.
4. Provozní doba je stanovena od 15.4 do 31.10 kalendářního roku vždy od 08.00 hod do
21.00 hod, nebude-li správcem stanoveno jinak (zejména s ohledem na povětrnostní
podmínky)
5. Rezervace tenisového kurtu je možné provést u správce na základě rozvrhu a herního
plánu.
Článek 2. Práva a povinnosti návštěvníků
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech
míst a zařízení sportovního areálu a při svém jednání dbát na bezpečnost vlastní i
ostatních.
2. Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí.
3. Vstup na tenisový kurt je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
4. Vstupovat na tenisový kurt je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo v obuvi, která
povrch kurtu nepoškodí.
5. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech v prostorách sportovního
areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat správci .
6. 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.
7. Přání a stížnosti týkající se provozu sportovního areálu mohou návštěvníci uplatnit u
správce nebo přímo u provozovatele
8. Každý hráč je před zahájením hry a po ukončení hrací doby povinen připravit a
uklidit tenisový kurt podle instrukcí, viz „Údržba antukového kurtu“, která je
přílohou tohoto provozního řádu.
Článek 3. Zakázané činnosti v areálu
1. V prostorách sportovního areálu je zakázáno:
- chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
- rušit klid ostatních návštěvníků

- znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků a pod…
- vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
- hraní na podmáčeném povrchu
- vjíždět na antukový kurt na kole
- opírat kolo o oplocení či budovy v celém areálu
2. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes
napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, bude se chovat
nepřístojným způsobem nebo neuposlechne pokynů správce či zástupce
provozovatele. Neopustí-li návštěvník v takových případech sportovní areál, může
správce či zástupce provozovatele požádat o zakročení policie ČR.
Provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Syřenov dne 14.8.2009
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