Provozní řád antukového hřiště Závada
Definice pojmů:
Zástupce provozovatele (dále jen Správce) je majitelem hřiště- Obci Závada pověřená
osoba, která je oprávněna řešit případné připomínky a stížnosti. Tato osoba rovněž přijímá
platby za pronájem.
Zákazník je jedna osoba nebo skupina osob, která si objedná antukový kurt (dále jen
„kurt“), zaplatí smluvní cenu a užívá hřiště v souladu s dobrými mravy a tímto Provozním
řádem.

I. Všeobecná ustanovení
Antukové hřiště může navštívit každý občan. Užívat kurt ke schváleným sportovním
aktivitám (tenis, volejbal, nohejbal) je možné po zaplacení smluvní ceny Provozovateli, resp.
Správci. Provozovatel neodpovídá za zranění Zákazníků a poškození majetku Zákazníků,
pokud je prokazatelně nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby. Zákazník je
povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě, že je hrubým způsobem
poruší, má Správce právo vyloučit Zákazníka z kurtu, a to bez náhrady. Všichni Zákazníci musí
dbát na čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které užívají. Musí dbát všech obecně platných
bezpečnostních předpisů. Pokud zákazník poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě
ohlásit Správci. Úmyslně způsobené škody je uživatel povinen odstranit na vlastní náklady,
nebo opravu v celé výši uhradit. Do prostoru kurtu je rovněž zakázáno vnášet skleněné
předměty (např. lahve, sklenice atd.). Zakázáno je také kouřit, požívat alkoholické nápoje či
jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo vyhrazené nádoby, jezdit zde na kolech,
manipulovat zde s nebezpečnými předměty. Přístup se zvířaty na antukový kurt je
z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán. Vstup dětí mladších patnácti let pouze
v doprovodu rodičů, či dospělé osoby. Zákaz vstupu podnapilým osobám a osobám pod
vlivem návykových látek.

II. Provozní ustanovení
Provozní doba kurtu je od dubna do října, a to od 9:00 do 20:00 hod. V případě
nepříznivých podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo
zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
Vybavení pro kurty je uschováno v dřevěné skříni na hřišti, jedná se o volejbalovou
síť, lajnovačku, vápno, hráblo a síťovačka. Před zahájením hry je Zákazník povinen antukový
kurt dostatečně pokropit vodou z hadice, která je na hřišti k dispozici. Po ukončení hry
Zákazník uvede kurt do původního uklizeného a nepoškozeného stavu. Při jakékoliv
sportovní činnosti je nutné používat výhradně sportovní obuv s hladkou podrážkou.
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Cena pronájmu se vypočítává z aktuálního ceníku. Ceník je k dispozici u
Provozovatele, resp. Správce a přímo na antukovém hřišti. Minimální doba pronájmu je
jedna hodina.
Pronájmy se objednávají u Správce telefonicky na čísle: 605 110 158. Cena za
pronájem bude zaplacena hotově Správci po ukončení pronájmu. Pokud nejpozději 10 minut
před časem objednaného pronájmu nedojde k vyzvednutí klíčů, má se za to, že Zákazník
nemá zájem o čerpání služeb a Správce může kurt poskytnout jinému Zákazníkovi. Řádné
storno objednávky je možné do 24 hodin před objednaným termínem. Provozovatel si
vyhrazuje právo, že v případě, kdy Zákazník služby pouze objednává a pak je nečerpá v míře
vyšší než je obvyklé, poskytovat služby přednostně zákazníkům, kteří služby objednávají,
čerpají a řádně platí.
Ukončení pronájmu: všichni Zákazníci nejpozději v čase, kdy končí lhůta pronájmu,
opustí kurt. Bezprostředně po ukončení Zákazník Správci vrátí klíče a uhradí částku za
pronájem. Zákazník je zodpovědný za to, že po sobě antukový kurt uklidí, hráblem vyrovná
případné nerovnosti a síťovačkou zamete celý kurt. Správce má právo kontrolovat kurt
během pronájmu i po jeho ukončení. V případě porušení tohoto řádu je Správce oprávněn
vykázat osoby ze sportovního hřiště.
III. Závěrečná ustanovení
Aktuální řešení provozních situací v areálu a praktická realizace a výklad ustanovení
tohoto Provozního řádu je plně v kompetenci Provozovatele, resp. Správce. Tento Provozní
řád vstupuje v platnost dnem 16. 3. 2014.

Kontakt Správce:
Jiří Stacha
Závada 14
747 19
Tel: 725 790 571
Rezervace hřiště:
Petr Liška
Závada 160
747 19
Tel: 605 110 158
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