Obec Dolná Súča

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
tenisový kurt
Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe na tenisový kurt pri
Základnej škole Dolná Súča s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať
jeho ustanovenia.

I.

VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU

1/ Vstup je povolený celodenne v mesiacoch júl – august od 8,0021,00 hod. v ostatných mesiacoch od 8,00-20,00 hod.
2/ Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby
staršej ako 18 rokov.
3/ Areál môžu využívať školy, spoločenské a športové organizácie,
právnické a fyzické osoby.
4/ Mimo prevádzkovej doby bude tenisový kurt uzamknutý. Kľúče
od vstupnej bránky budú trvalo uložené u správcu tenisového kurtu
a na OÚ.

II. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU
1/ Do priestoru areálu majú zakázaný prístup všetky osoby, ktoré sú
postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných
návštevníkov.
2/ Zákaz vstupu platí aj pre osoby pod vplyvom alkoholu a drog.
3/ Z areálu môžu byť vykázané osoby, ktorých návšteva by mohla
dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich
chovanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
4/ Z priestoru areálu môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek
napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
alebo neuposlúchne pokyny prevádzkového pracovníka tenisového
kurtu.
5/ Podľa povahy priestupku môže prevádzkovateľ požiadať
o zakročenie príslušníkov policajného zboru.

6/ Do areálu je zákaz vstupu so zvieratami a na akýkoľvek
bicykloch a trojkolkách.

III. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
1/ Doporučuje sa nebrať do areálu cenné veci a väčší obnos peňazí.
2/ Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu
a vybaveniu areálu.
3/ Na tenisový kurt je zakázané vstupovať v nevhodnej obuvi
(kopačky, topánky na podpätkoch,...)!
4/ Každý návštevník je povinný uhradiť škody ním spôsobené,
ktoré by boli spôsobené jeho vinou, ako i na zdraví občanov, tak
i na zariadení areálu a ostatných prítomných osôb.
5/ Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu,
neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov
a dbať o osobnú bezpečnosť.
Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou
neopatrnosťou, alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku
nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
6/ Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, odcudzenie a za
akékoľvek znehodnotenie odložených vecí osôb, ktoré vstúpia do
areálu.
7/ Ak sa nájomca nedostaví na rezervovaný čas do 15 minút od
začiatku plynutia rezervácie, tak správca tenisového kurtu môže
prenajať ihrisko novému nájomcovi, ktorý prejaví záujem o tento
termín za vyššie uvedených podmienok, pričom nájomcovi, ktorý si
pôvodne prenajal tenisový kurt, nebude vrátená zaplatená cena.
V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase má nájomca
nárok na vrátenie peňazí alebo si môže po dohode so správcom
tenisového kurtu vybrať náhradný termín.
8/ Po ukončení hry je nájomca povinný upraviť po sebe povrch
tenisového kurtu, spôsobom jeho zodpovedajúcim.
9/ Pri hre dodržiavať pravidlá FAIR PLAY!

IV. V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ
1/ Akékoľvek konanie, ktoré by rušilo a mohlo rušiť obyvateľov
v bezprostrednej blízkosti areálu.
Návštevníci sú povinní najmä zdržať sa akýchkoľvek rušivých
a hlasitých prejavov tak, aby obyvatelia priľahlého okolia neboli
rušení alebo mohli byť rušení len v minimálnej a nevyhnutnej
miere.
2/ Akékoľvek zasahovanie do vlastníckych a nájomných práv
priľahlých záhrad, školy a domov je neprípustné.
3/ Chodiť do areálu mimo vstupu k tomu určenému, šplhať sa po
oplotení, skákať z neho, preliezať a z iných rizikových miest.
4/ Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory areálu.
5/ Fajčiť v priestoroch areálu, brať so sebou ostré predmety, iné
sklené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia.
6/ Svojvoľne premiestňovať zariadenia areálu.
7/ Zdržovať sa v areáli v mesiacoch júl, august pred 08,00 a po
21,00 hod. a v ostatných mesiacoch pred 08,00 a po 20,00 hod.
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HRACÍ PORIADOK
tenisový kurt
obec Dolná Súča
1/ Záujemca o hru sa zahlási u správcu
Ján Masteš, Dolná Súča č.295 č.telef.:0903443706
Vstupné: 1 hodina
4,0 € (dospelí)
1 hodina
2.- € (mládež do 15 r.)
2/ Vstup na kurt je len na základe zaplatenej potvrdenky.
3/ Kurto-hodina je v trvaní 50 minút + 10 minút má hráč na
poliatie kurtu pred hrou a na pozametanie po nej.
4/ Vstup na kurt je povolený len vo vhodnej tenisovej obuvi
a tenisovom oblečení.
5/ Na kurte sa musia hráči správať slušne.
6/ Pri objednaní kurtu na určitú hodinu je potrebné sa dostaviť
5 minút pred začiatkom hry do areálu a zahlásiť sa správcovi.
V prípade nedostavenia sa načas bude kurt použitý pre ďalších
záujemcov.
7/ Každý hráč je povinný rešpektovať nariadenia hracieho
poriadku, Prevádzkový poriadok tenisového kurtu a pokyny
správcu.
8/ Žiadame Vás o udržiavanie poriadku a ochranu majetku
v tenisovom areáli.

