Provozní řád tenisových kurtů
Provozovatel
Horské lázně Karlova Studánka,s.p.
793 24 Karlova Studánka č.p. 6,
IČO: 14450216
Tel.: 554798111

Článek 1 - Vstup na tenisové kurty
1. Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době po předchozí domluvě a
zaplacení poplatku za hru na dvorci na recepci lázeňského domu Libuše. Kurt je možné si
objednat osobně na recepci nebo telefonicky na tel. čísle 554798111.
2. Po uhrazení poplatku za kurt a zálohy na klíč budou hráči vydány klíče od kurtu. Po ukončení
hry a úpravy kurtu návštěvník vrací klíče na recepci. Po vrácení klíče mu bude vrácena
záloha.
3. Předávání klíčů mezi uživateli je nepřípustné.
4. Po vstupu do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení
tohoto Provozního řádu a dbát pokynů správce tenisových dvorců.
5. Zájemci o hru, si mohou rezervovat tenisové kurty na recepci maximálně jeden den předem
po uhrazení ceny za pronájem kurtu.
6. Je povinnosti každého hráče, aby měl na kurtě u sebe doklad o zaplacení, který je povinen
předložit při provádění namátkové kontroly.
7. Herní doba na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 minut . Kurt je možno obsadit

na 60 minut včetně úpravy. V případě, že nejsou další zájemci o hru, lze pobyt prodloužit.
Platí, že prvních 50 minut je věnováno hře a zbývajících 10 minut je věnováno úpravě
povrchu, tak aby řádně upravený kurt mohl být včas předán dalšímu zájemci.
8. Denní provozní doba tenisových kurtů je 8.00 – 20.00 hodin dle závazných objednávek.
9. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v prostorách areálu
tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat na
recepci, kde bude proveden zápis do provozní knihy.

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a
zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
2. Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
3. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště
neponičí.
4. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které
byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
5. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit na
recepci nebo přímo u provozovatele.
6. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt pomocí kartáčů.
7. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho

bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit v recepci.

8. Hráči jsou povinni nastoupit na kurt nejpozději do 15 minut od začátku hrací jednotky. Pokud

hráči, kteří mají kurt reservován, nenastoupí ve stanovenou dobu nebo je kurt úplně volný,
může být obsazen libovolnými hráči.

Článek 3 - Zakázané činnosti v areálu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
Rušit klid ostatních návštěvníků.
Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků a pod...
Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.
V areálu tenisových kurtů je přísný zákaz kouření.

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude
dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků,
opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech
areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policií ČR.

Článek 5 – Kontrola dodržování Provozního řádu tenisových kurtů
Za dodržování Provozního řádu tenisových kurtů zodpovídá správce tenisového areálu, který je
oprávněný provádět kontrolu.

Článek 6 - Ceník za využívání tenisových kurtů
Zaměstnanci lázní :

20,- Kč /hod.

Ostatní zájemci : Pondělí – Neděle :
Dvouhra
100,-Kč/kurt.
Čtyřhra
160,-Kč/kurt
Pernamentka 10 vstupů na 1hod. :
600,-Kč
Celodenní pronájem : 1 kurt
600,- Kč
2 kurty
1000,-Kč
3 kurty
1200,-Kč
Záloha na klíč :
100,-Kč
Půjčení tenisové rakety : 1 raketa
50,-Kč/hod.
Půjčení tenisových míčků :
30,-Kč, za ztrátu míčku je úhrada 10,-Kč
Při hře se zaměstnancem hradí ostatní při dvouhře 50,-Kč a zaměstnanec 20,-Kč, při
čtyřhře hradí každý ostatní 40,-Kč a zaměstnanec 20,-Kč.

V Karlově Studánce dne 1.6. 2014
Ing. Vítězslav Hrazdil, Technický náměstek

