Provozní řád tenisového kurtu
VEDROVICE

Čl. 1 Využívání tenisového kurtu
1. Vlastníkem, správcem a pronajímatelem tenisového kurtu je OÚ Vedrovice.
2. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto
provozního řádu.
3. V případě organizovaných akcí je třeba toto ohlásit na OÚ Vedrovice a organizátor je
poté povinen dodržovat předem dohodnutý čas.
4. Všichni uživatelé a návštěvníci hřiště jsou povinni po celou dobu užívání hřiště dbát
bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.
5. Pronajímatel se zavazuje
- zabezpečit přístup k šatnám a sociálnímu zařízení
- dodržovat všechny povinnosti vlastníka kurtu

Čl. 2 Provoz a správa tenisového kurtu
1. Způsob pronájmu:
- Členové Spolku tenistů Vedrovice se předem zapíší do tabulky na webových
stránkách spolku, dohodnutý čas respektují. Klíč od kurtu, který člen Spolku
tenistů obdrží, nesmí svévolně poskytovat nečlenům spolku!
- Objednávky nečlenů Spolku tenistů se přijímají od úterý do pátku v době od 10:00
do 18:00 hodin, v sobotu a v neděli v době od 14:00 do 18:00 hodin v Muzeu a
informačním centru Vedrovice.
- Závazné objednávky se učiní buď osobně v budově Muzea a informačního centra
Vedrovice anebo telefonicky na tel.: +420515294656
- Pro přehled objednávek a využívání tenisového kurtu je k dispozici tabulka na
webových stránkách Muzea a informačního centra Vedrovice
(www.muzeumvedrovice.cz)
- Klíč od tenisového kurtu obdrží nájemce (po uhrazení poplatku) těsně před
započetím dohodnuté doby užívání buď v Muzeu a informačním centru anebo po
předchozí dohodě s pracovnicí Muzea a informačního centra na jiném místě.

2. Ceny pronájmu:
- Členové Spolku tenistů Vedrovice jsou zproštěni od plateb pronájmu, vzhledem
k tomu, že svojí činností zabezpečují ošetřování a údržbu povrchu tenisového
kurtu
- Ostatní zájemci (nečlenové Spolku tenistů) platí nájemné v následující výši:
a) Za každou hodinu hry 50,-Kč dospělí a děti nad 10let, 30,-Kč děti do 10 let,
40,-Kč dospělí a dítě do 10 let
b) Za nářadí (rakety a míčky) 10,-Kč dospělí a děti nad 10 let a 5,-Kč děti do 10
let
3. Minimální nároková hrací doba je jednu hodinu pro dvojhru a dvě hodiny pro čtyřhru.
4. Denní provozní doba využívání tenisového kurtu je:
- Duben-Září
Po-Pá 8:00-21:00 hod., So-Ne 9:00-22:00
- Říjen-Březen je areál uzavřen
5. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů,
zamčených vchodů a vlastního oplocení kurtu.
6. Dětem mladším 6-ti let je vstup na kurt povolen pouze v doprovodu trvalého dozoru,
tj. rodičů či jiné odpovědné osoby starší 18 -let
7. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz kurtu je jeho vlastník
oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz.
8. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu ihned nahlásit správci hřiště.

Čl. 3 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
1. Na kurtu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy a
zařízení.
2. Po ukončení hry je každý povinen uvést kurt do stavu, který umožňuje hru dalším =
úprava hrablem, kartáčem, válcem atd.
3. V areálu tenisového kurtu je dále zakázáno:
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- vstupovat do areálu mimo vyhrazenou provozní dobu
- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
- vstupovat se psy či jinými zvířaty
- vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek a drog
- kouřit
- rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu
- odhazování žvýkaček
4. Na kurtu je také zakázáno:
- vstupovat v nevhodné obuvi, tzn. kopačky, boty s hroty, s podpatkem
- jezdit po kurtu na kole, koloběžce, skateboardu a kolečkových bruslích
- používat tretry
5. V případě souvislé pokrývky sněhu je kurt automaticky mimo provoz.
6. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na kurt pouze
hrajícím osobám.
7. Uživatel kurtu nesmí svým chováním ohrožovat své zdraví a zdraví jiných uživatelů
nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.

8. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky a nesmí
ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků či poškozovat sportovní zařízení.
9. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a
to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za
případnou ztrátu odložených věcí.

Čl. 4 Další důležitá ustanovení
1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný
pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou
oprávnění pracovníci informovat policii.
2. Tento provozní řád a jeho případné změny jsou a budou k dispozici také na webových
stránkách OÚ.

Richard Janderka
starosta obce Vedrovice

Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR
Hasiči
Záchranná služba
Obecní úřad

158
150
155
515 337 332 nebo 725 488 725

Email: obecvedrovice@iol.cz

