Provozní řád tenisového
kurtu v obci Zábřezí - Řečice
1. Základní ustanovení:
Provozovatelem kurtu je obec Zábřezí – Řečice.
Provoz hřiště organizuje správce tenisového hřiště (dále jen správce), jehož ustanovuje zastupitelstvo obce
Zábřezí-Řečice.
Provozní řád upravuje jeho využívání pro hraní tenisu. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem obecního
úřadu.
Na kurt mají povolen vsup pouze osoby, které se seznámili s provozním řádem a souhlasí s jeho dodržováním.
V případě jeho porušování může být uživatel z areálu vykázán.
Děti mladší 15 let mohou kurt používat pouze za dohledu osoby starší 18 let.
Tenisové hřiště slouží přednostně ke sportovním aktivitám obyvatelů obce. Pokud není plně využito může být
využíváno i ostatními zájemci.

2. Provozní doba:
Kurty jsou v provozu od 1. dubna do 31. října.
Provozní hodiny:
Pracovní dny
15:00 – 21:00
Víkendy a svátky
8:00 – 21:00
Mimo provozní hodiny je možno používat kurt pouze po dohodě se správcem.

3. Povinnosti uživatelů
Uživatelé jsou povinni se řídit pokyny správce hřiště.
Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek, chovat se tak aby nedošlo k poškození areálu a jeho vybavení.
Vstup je povolen pouze ve sportovní obuvi s vhodnou podrážkou, která nepoškodí povrch kurtu.
Uživatelé v areálu nesmí kouřit, pít alkoholické nápoje a užívat návykové látky všeho druhu.
Uživatelé se musí chovat způsobem, který neohrožuje bezpečnost a zdraví.
Případné závady nahlásí uživatel neprodleně správci.
Za sucha je nutné kurt řádně kropit.
Po skončení hry uživatelé pečlivě upraví celé hřiště (srovná hrablem, případně, kartáčem) dle pokynů správce.

4. Rezervace kurtů
Rezervace se provádí u správce kurtu osobně nebo telefonicky. Obyvatelé Zábřezí-Řečice si mohou termín
rezervovat libovolně dopředu. Ostatní zájemci si mohou kurt rezervovat maximálně 1 týden dopředu.
V případě většího zájmu je maximální hrací doba 90 minut.

5. Ceník
Občané Zábřezí-Řečice platí za pronájem kurtu 10 Kč za každou započatou půlhodinu, ostatní občané 25 Kč.
Pokud si uživatel zarezervuje kurt a nepoužije ho, zaplatí poplatek 30 Kč. Rezervace je možné bezplatně zrušit 4
hodiny před sjednaným termínem.

6. Ostatní ustanovení
Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na vlastní nebezpečí.
Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit správci hřiště. Způsobené škody je
povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v celé výši uhradit.
Provozovatel neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo odložené v prostoru hřiště.
Martin Janeček
starosta obce
Zábřezí-Řečice
V Zábřezí dne:5. března 2010

Správcem kurtu je Kateřina Křivánková
Zábřezí 15
telefon: 608423415

