PROVOZNÍ ŘÁD
TENISOVÉHO AREÁLU TŘINECKÁ 650
(INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY)
Tělovýchovná jednota TJ Letov Letňany stanovuje následující pravidla, se kterými je
návštěvník a uživatel (zákazník) areálu (dále jen „návštěvník“) v Třinecké 650 povinen se
seznámit a řídit.

















Tenisový areál v Třinecké ulici 650 provozuje TJ Letov Letňany, v areálu jsou 4 tenisové kurty
s povrchem z umělé trávy s křemičitým pískem. Kurty jsou prioritně určeny pro provozování
tenisu
Hlavní vstup do areálu je brankou před klubovnou. Vstup do míst označených nápisem
„VSTUP ZAKÁZÁN“ není dovolen.
Na kurty č.1 až 3 se vstupuje brankami ze zatravněného pasu za hlavním vchodem
k tenisovým kurtům z předzahrádky klubovny. Přístup na kurt č.4 je brankou (otočným
karuselem) z prostoru za parkovištěm pro návštěvníky fit-centra. Tyto vstupy jsou zároveň i
nouzovými výstupy ze sportovišť.
Provozní doba tenisového areálu je od 8.00 hod do 22.00 hod. Provozní doba zázemí je
shodná s provozní dobou klubovny tj. od 15:00 do 22:00 hod. Sociální zařízení v prostoru
tělocvičny Třinecká lze využívat jen v provozních hodinách klubovny.
Objednávání jednotlivých kurtů je možné buď osobně, nebo telefonicky v klubovně TJ Letov
(dále jen klubovně) na tel.č. 722 303 810 nebo prostřednictvím rezervačního systému
umístěného na webových stránkách TO Letov Letňany http://www.tenisletnany.cz/.
Rezervaci kurtů v době od 08:00 do 15:00 hod. následujícího dne je nutné provést den
předem (z důvodů zajištění přístupu do areálu)
Parkování automobilů návštěvníků je možné jen na přilehlé komunikaci v ul. Třinecká.
Parkoviště před tělocvičnou je vyhrazeno pro abonenty a návštěvníky tělocvičny
Návštěvník, který bude využívat tenisový areál je povinen před začátkem hraní nahlásit u
obsluhy klubovny v areálu svou přítomnost. Teprve potom může zahájit hru.
Veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen
„závady“) hlásí návštěvníci obsluze klubovny, nebo přítomnému členovi TJ Letov Letňany.
Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání
sportoviště příslušným návštěvníkem i na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště
návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem sportovního
areálu (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště či
kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití
pokračovat;
návštěvník se v areálu chová v souladu s pravidly slušného chování, aby hlukem ani jinak
neomezoval ostatní návštěvníky;
návštěvník je povinen nahlásit veškeré úrazy vzniklé v prostorách tenisového areálu obsluze
klubovny
za děti, které se pohybují v tenisovém areálu mimo tréninkový proces, odpovídají rodiče.

Návštěvník na tenisové kurty vstupuje:






na vlastní nebezpečí;
až po uhrazení poplatku za užívání a vždy až po ohlášení se v klubovně
ve sportovním oblečení, a pouze v tenisové obuvi vhodné pro daný povrch
nejdříve 5 minut před začátkem rezervace, hru je pak třeba ukončit 5 minut před koncem
rezervace a kurt následně uklidit a připravit pro další návštěvníky (dle návodů na kurtech);
 s náčiním určeným pro daný druh sportu;
 v počtu hráčů určených pro daný druh sportu, ostatní návštěvníci mají vstup povolen pouze
do označených nebo společných prostor (toto platí i pro doprovod účastníků tenisové školy)
 na kurty s umělým povrchem platí přísný zákaz vstupu ve znečištěné obuvi


jen s ostatními hrajícími osobami. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat své zdraví
a zdraví jiných uživatelů areálu, nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí. Přinesené sportovní
vybavení či nářadí musí splňovat bezpečnostní prvky a nesmí ohrožovat bezpečnost všech
účastníků

Návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno:












nošení jídla a nápojů (mimo nápojů v uzavíratelných lahvích);
kouřit, vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky;
odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená;
odhazovat žvýkačky;
vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola a pod;
ničit, poškozovat a odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu;
znečišťovat povrchy sportovišť a přilehlé prostory;
rozdělávat oheň;
jezdit po hřišti na kole, kol.bruslích, koloběžce apod.;
vstupovat se psem, nebo jiným zvířetem;
vstupovat ve znečištěné obuvi

V případě nedodržení uvedených pravidel:




může být návštěvník z areálu vykázán;
návštěvníkovi může být zakázán přístup do areálu;
může být po návštěvníkovi vymáhána náhrada způsobené škody;

Hromadné akce + turnaje:
Pořadatel akce je povinen určit odpovědnou osobu, která před zahájením a po skončení akce
používané sportoviště převezme, resp. předá zástupci TJ Letov Letňany.
Každý návštěvník je povinen řídit se pokyny obsluhy klubovny a členů TJ Letov Letňany. Provozní řád
je k dispozici v klubovně (recepci) areálu a na webových stránkách http://www.tenisletnany.cz/

Tělovýchovná jednota TJ Letov Letňany

