Provozní a hrací řád sportovního areálu

1. Provozovatelem sportovního areálu je Obec Jankovice.
Součástí areálu je tenisový kurt (v zimní sezóně kluziště) a klubovna s oddělenou místností
pro přípravu občerstvení, sociálním zázemím a venkovním posezením s krbem.
2. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele jakékoliv části sportovního areálu.
Každý hráč je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu, zachovávat pravidla
společenského chování, udržovat pořádek a čistotu a respektovat pokyny správce nebo členů
TK Jankovice.
3. Hrací doba: denně dle zájmu v době od 8.00 hodin do 21.hodin v letní sezóně (15.4. –
15.10.). Jednotlivé hrací dny jsou obsazovány podle týdenního termínového rozpisu (viz
informační tabule u předního vchodu nebo tel. u hospodáře).
Přednostně mají možnost výběru hracích hodin členové tenisového klubu, dále místní mládež
a ostatní občané.
Délku obsazení kurtu určuje osoba pověřená vedením rozpisu dle aktuálně volných hracích
hodin, popř. podle čekatelů na hru.

4.

Úprava dvorce Každý hráč nebo skupina hráčů si dvorec a jeho povrch před i po
skončení hry upravuje vlastními silami a pouze s určeným nářadím a nástroji. Pokud je
povrch suchý, je nutné před zahájením hry celou plochu dvorce pokropit vodou. Po
ukončení hry je třeba upravit nejprve nerovnosti dřevěným hrablem a poté celý kurt
zamést.

Vstup na kurt je povolen pouze ve vhodné obuvi!
5.

Cena

Ceny
1 hodina/kurt trv. bydliště Jankovice
1 hodina/kurt ostatní
Permanentka - trv. bydliště Jankovice
Permanentka - ostatní
Mládež do 15. let má vstup na kurt zdarma

15 - 18
let
od 18. let
50,- Kč
50,- Kč
70,- Kč
400,- Kč
350,- Kč 800,- Kč

6. Pronájem sportovního areálu na různé společenské akce je možné po domluvě se
správcem nebo hospodářem.
Cena: užívání pouze klubovny a venkovního posezení
300,- Kč
pronájem celého areálu na celodenní akci
800,- Kč
!! V případě prodloužení akce do pozdních nočních hodin je třeba respektovat a
dodržovat po 22. hodině noční klid !!

7.

Kontakty správce: Petr Sedlařík, Jankovice 142, tel: 774 500 764
zapůjčení klíčů ke hře:
Petr Sedlařík, Jankovice 142, tel: 774 500 764
Miroslav Darebník, Jankovice 122, tel: 604 736 777
provozovatel:Obec Jankovice, Jankovice 101, tel: 573 393 041, IČ:287288
E-mail: obec@jankovice.net
Web:http://tenis.jankovice.net

8.
Porušení provozního a hracího řádu Pokud uživatel prostor areálu nebude
respektovat ustanovení provozního a hracího řádu, pokyny správce nebo člena HK, může být
vyloučen ze hry a případně i z řad členů hokejového klubu.
V případě poškození nebo zničení zařízení a vybavení sportovního areálu je povinen dotyčný
nájemce uvést věc do původního stavu nebo v plné výši uhradit škodu provozovateli areálu.
9. Uživatel odpovídá za škodu, kterou způsobí provozovateli a třetím osobám zaviněným
porušením povinnosti stanovených v tomto provozním řádu a v ostatních obecně závazných
právních předpisech.
10. Každý uživatel sportovního areálu jej užívá na vlastní nebezpečí. Provozovatel
nezajišťuje lékařskou ani technickou pomoc.
11. Tento provozní řád byl schválen vlastníkem areálu ( usnesení OZ č.4/8/2015 ze dne
13.4.2015 ) a má účinnost od 14. 4. 2015.
Každý uživatel se s tímto provozním a hracím řádem ve vlastním zájmu seznámí při
příchodu do areálu.

V celém areálu platí zákaz kouření!!

…………………….. …..
za obec

……………………………
správce

