Provozní a hrací řád tenisových kurtů Popůvky
Provozní řád stanovuje základní pravidla využívání areálu Tenisových kurtů Popůvky
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2.
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Na tenisových kurtech jsou vítáni všichni sportovci, kteří dodržují pravidla slušného chování.
O možnosti uzavření kurtů rozhoduje výlučně Správce kurtů, např. při špatném počasí.
Ve všech prostorách TJ Sokol Popůvky všichni členové i hosté kurtů udržují čistotu a pořádek.
Na dodržování Provozního řádu dohlíží Správce kurtů. Při opakovaném hrubém porušení uvedených
zásad a po neuposlechnutí napomenutí má Správce kurtů právo hru ukončit a hráče z areálu vykázat
bez nároku na vrácení hracího poplatku.
5. Parkování motorových vozidel v areálu je povoleno pouze na místech k tomu určených – parkoviště
před vstupní branou do areálu TJ Sokol Popůvky.
6. Provozovatel neručí za majetek hráčů volně odložený v šatnách nebo na tenisových kurtech.
Doporučujeme svým členům a hostům, aby osobní doklady, peníze nebo další cennosti
neponechávali bez náležitého zajištění a stálé kontroly.
7. Povinností všech členů a návštěvníků tenisových kurtů je podrobně se seznámit se zněním tohoto
Provozního řádu a bezpodmínečně dodržovat v něm uvedené podmínky a pravidla.
Hrací řád
1. Vstup na tenisové kurty je povolen ve vhodné tenisové obuvi – rovná a měkká podrážka bez ostrých
hran.
2. Před započetím hry, je-li kurt suchý, je nutné ho nakropit. Je zakázáno hrát na suchém prašném
kurtu.
3. Hrací doba je 60 minut. Do hrací doby je započtena i příprava a úklid kurtů. 5 minut před koncem
hrací doby je nutné zahájit úpravu kurtů.
4. Po hře je nutné nejdříve kurt upravit hrablem a potom koštětem nebo síťovačkou a to po celé ploše
kurtu, včetně výběhů.
5. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných slovních
projevů. Zvláště je nutné se vyvarovat nepřiměřených hlasitých a vulgárních výkřiků.
6. Na kurtech je nutné udržovat čistotu a pořádek, odpadky ukládat jen do nádob k tomu určených.
Rezervace kurtů pro veřejnost
1. Tenisové kurty jsou pro veřejnost otevřeny od středy do neděle, od 13:00 do 20:00 hodin.
2. Rezervace kurtů se provádí telefonicky (tel: 604 124 999) nebo osobně u Správce kurtů během doby
určené pro veřejnost.
3. Rezervace je možno rušit nejpozději 3 hodiny před termínem rezervace.
4. Členové TJ Sokol Popůvky mohou kurty, po dohodě se Správcem kurtů, využívat i během doby
určené pro veřejnost.
5. Členové TJ Sokol Popůvky se pro vstup na tenistové kurty vždy prokáží Správci kurtů vlastní
Členskou kartou člena TJ Sokol Popůvky. Hosté členů nebo členové bez Členské karty jsou vždy
povinni uhradit hrací poplatek během doby určené pro veřejnost.
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