Provozní řád tenisového kurtu
1. Vstup na tenisový kurt
a) Používání tenisového kurtu je povoleno pouze se svolením správce kurtu pana Martina
Chalupníčka, telefon 725 002 392, který vybere poplatek, zapůjčí síť, předá klíč a zapíše
uživatele do provozního sešitu.
b) Kurt je přístupný od 8,00 hod. do 21,00 hod. Požadavek na použití osvětlení kurtu je třeba
uplatnit u správce kurtu.
c) Zapsaný uživatel odpovídá za stav kurtu do jeho předání správci.
d) Rezervaci tenisového kurtu je možné provést u správce telefonicky na telefonech: 725 002 392
či 732 156 758, nebo osobně v bytě správce kurtu Machov čp. 5.
e) Základní časová jednotka pro zapůjčení kurtu je stanovena na 90 minut včetně úklidu.
f) Vstup na kurt je povolen pouze osobám starším 16 let, nebo dětem v doprovodu osoby starší
18 let.
g) Pohyb každého hráče či návštěvníka kurtu je na vlastní nebezpečí.
h) V případě nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek má správce kurtu či
provozovatel právo rozhodnout o uzavření sportoviště či přerušit jeho provoz. Zaplacené
vstupné či jeho alikvótní část bude v takovém případě uživateli vrácena.
2. Práva a povinnosti návštěvníků
a) Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového kurtu a při
svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
b) Vstup na kurt je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
c) Vstupovat na kurt je dovoleno pouze v obuvi s hladkou podrážkou, která povrch kurtu
neponičí (ne v kopačkách).
d) Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech v prostorách tenisového kurtu.
Předměty zde nalezené je nálezce povinen odevzdat správci.
e) Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení kurtu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které
byly jejich vinnou způsobeny, jak na zařízení kurtu, tak na majetku ostatních osob.
f) Přání a stížnosti týkající se provozu kurtu, mohou návštěvníci uplatnit u správce, nebo přímo u
provozovatele.
g) Každý uživatel je povinen po ukončení hry uklidit tenisový kurt. Případné způsobené škody či
zjištěné závady je uživatel povinen bezodkladně nahlásit správci.
3. Zakázané činnosti v areálu
a) Přísný zákaz kouření.
b) Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
c) Vodit na kurt psy, kočky a jiná zvířata.
d) Vjíždět na kurt na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.
Návštěvník vstupem na kurt souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu.
Provozovatel: Městys Machov, 549 63 Machov 119

