Provozní řád tenisového kurtu
obce Bratřínov
I. Obecná ustanovení


Obec Bratřínov je vlastníkem a provozovatelem tenisového kurtu ve
sportovním areálu.



Tenisový kurt je přizpůsoben a smí být využíván pouze k hraní tenisu.



Provozovatel není zodpovědný za případné úrazy související a vzniklé při
činnosti uživatelů a návštěvníků sportoviště - hra a užívání sportoviště je na
vlastní nebezpečí.



Provozovateli neplynou z případných úrazů žádné povinnosti, závazky či
plnění.



Obec Bratřínov stanovila správce sportoviště (čl. III Provozního řádu).



Využívat sportoviště může každý, kdo zaplatil předem příslušnou částku dle
ceníku (čl. VI. Provozního řádu) a dbá pokynů správce sportoviště.



K rezervaci kurtu slouží plánovací tabule umístěná u hlavního vchodu do
areálu.



Dětem do 15 let je vstup na sportoviště povolen pouze v doprovodu osoby
starší 18 let.



Vstup na sportoviště je povolen výhradně ve sportovní obuvi s hladkou
podrážkou, která povrch hřiště neponičí.



Jakékoli přestupky proti tomuto provoznímu řádu budou řešeny
provozovatelem (Obcí Bratřínov), vždy ve spolupráci se správcem sportoviště.

II. Povinnosti uživatelů sportovního areálu.


Uživatelé jsou povinni řídit se tímto provozním řádem, dodržovat jej a dbát
pokynů správce.



Uživatelé jsou povinni zdržet se všech činností, které by zapříčinily poškození
povrchu, sportovního vybavení a ostatního zařízení sportoviště, zvláště: nosit
skleněné obaly na sportoviště, kouřit na sportovišti, konzumovat na sportovišti
alkohol a vstupovat na sportoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných
látek.



Uživatelé sportoviště jsou povinni v případě jakéhokoli poškození povrchu,
sportovního vybavení nebo zařízení sportoviště nahlásit tuto skutečnost
okamžitě a neprodleně správci.



Uživatel je povinen před započetím hry pokropit kurt (dle potřeby). Je
zakázáno hrát na suchém a prašném kurtu.



V případě příliš měkkého povrchu je hra zakázána.



Každý hráč je povinen po ukončení hry tenisové hřiště řádně upravit.

III. Správce sportoviště.


Správcem sportoviště stanovil provozovatel (Obec Bratřínov) na základě
schválení zastupitelstva obce p. Vladimíra Koháka, Bratřínov čp. 22,
tel.: 773 598 217.



Správce sportoviště je pověřen provozovatelem vybíráním plateb za užití
sportoviště (dle čl. VI. Provozního řádu), rovněž je možné u něj získat
permanentku. Správce za platbu vydá vždy platný účetní doklad.



Správce sportoviště je oprávněn vykázat ze sportoviště či nevpustit na
sportoviště osoby, které porušují povinnosti uživatelů areálu uvedené v článku
II. tohoto provozního řádu.

IV. Kontrola provozu.


Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu jsou pověřeni: starosta a
místostarosta obce.



Kontrolou správnosti vybírání poplatků jsou pověřeni: starosta a místostarosta,
účetní, předseda finančního výboru.

V. Provozní doba.
O vstupu na sportoviště je nutno se vždy dohodnout se správcem sportoviště. Zde
stanovená provozní doba omezuje pouze maximální možnost užívání sportoviště.
Provozní doba:
Květen – září

Po – Ne

8:00 – 21:00

Hrací hodina začíná dle rozpisu na plánovací tabuli.

VI. Ceník
Využití hřiště je zpoplatněno. Poplatek zahrnuje pouze příspěvek na provozní náklady
spojené s provozem areálu.

•
•

Tenis: cena za 90 minut: 200,- Kč
Roční permanentka:
1.000,- Kč

Platba je možná hotově u správce kurtu nebo na OÚ Bratřínov nebo bankovním převodem
na účet č. 35428111/0100.
Tento provozní řád včetně ceníku byl schválen Zastupitelstvem obce Bratřínov
dne 26.5.2021a je platný od 1.6. 2021 do odvolání a vydání nového provozního řádu.

.

