A/ Pravidla provozu tenisového areálu TJ TK
a) Hrací a provozní řád

Hrací a provozní řád
tenisového areálu TJ TK Lipník nad Bečvou, ul. Boženy Němcové 1574
I.
Platnost řádu
1. Hrací a provozní řád se vztahuje na
a)
b)
c)
d)
e)
f)

tenisové dvorce
budovu se šatnami a sociálním zařízením, kancelářemi a klubovnami
cvičnou odrazovou stěnu
plechový sklad
restauraci s venkovní terasou, sociálním zařízením restaurace
komunikace
2. Hrací a provozní řád neodporuje stanovám TJ TK a usnesením orgánů TJ TK.
3. Hrací a provozní řád schvaluje členská schůze TJ TK.

II.
Všeobecná ustanovení
1. Všichni uživatelé areálu TJ TK jsou povinni seznámit se hracím a provozním řádem a
dodržovat jej.
2. Využívání areálu je podmíněno:
a)
b)
c)
d)

členstvím v TJ TK a splněním povinností stanovených členskou schůzí
zaplacením schválených hodinových hracích poplatků u pověřené osoby
předložením platné permanentní vstupenky pověřené osobě
uzavřením smlouvy o pronájmu sportovní časti za účelem konání soukromé sportovní akce
3. Areál TJ TK slouží ke sportovní přípravě mládeže a dospělých, k rekreační hře a ke
společenskému užívání.
4. K reklamním účelům lze využívat areál jen na základě písemné smlouvy s TJ TK.
5. V areálu TJ TK ne nutno dodržovat:

a)
b)
c)
d)

obecně závazné právní normy a předpisy pro veřejná prostranství a sportovní plochy
obecně závazné vyhlášky Města Lipník nad Bečvou
ustanovení orgánů TJ TK
pokyny správce sportovní časti areálu
III.
Provozní ustanovení – tenisové dvorce a cvičná stěna
1. Provoz sportovního areálu řídí pověřená osoba – správce.

2. Hra na tenisových dvorcích se řídí rozpisem obsazenosti, vedených správcem.
3. Každý zájemce o hru má možnost rezervace tenisového dvorce u správce.
4. Základní hrací doba na tenisovém dvorci je stanovena 1 hodinu včetně úklidu a začíná
vždy v celou hodinu.
5. Hrací doba je stanovena na základě orgánů TJ TK a musí být vyvěšena v areálu TJ
TK.
6. Provoz tenisových dvorců je pro veřejnost uzavřen po dobu konání mistrovských
utkání a turnajů.
7. Do prostoru tenisových dvorců je zakázáno vodění psů a zvířat.
8. V prostoru tenisových dvorců je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů.

-29. Uživatel sportovní části areálu TJ TK je povinen
a)
b)
c)
d)
e)
f)

respektovat rozpis obsazenosti tenisových dvorců v případě, kdy nemá řádně zajištěnou
rezervaci u správce
od 16 hodin má přednost při obsazování dvorců dospělý hráč před mládeží
respektovat pokyny správce v případě, kdy tenisový dvorec je vlivem povětrnostních vlivů
nezpůsobilý ke hře
používat vhodnou tenisovou obuv a úbor ( šortky a triko ), v případě porušení bude uživatel
z prostoru tenisových dvorců po upozornění vykázán
dbát osobní bezpečnosti při hře a bezpečnosti hráčů na sousedních tenisových dvorcích
dodržovat zásady vhodného společenského jednání

IV.
Provozní stanovení – přilehlé pozemky a komunikace
1. Přilehlé travnaté plochy a komunikace lze využívat pouze na základě dohody s TJ TK.
2. Na přilehlých travnatých plochách a komunikaci je zákaz:
a)
b)
c)
d)

volného pohybu psů a zvířat.
vjezdu motorových vozidel mimo příjezdovou komunikaci v době zajištění zásobování
parkování motorových vozidel mimo stanovená místa
ukládání jakýchkoliv materiálů a odpadů
V.
Provozní ustanovení – šatny a sociální zařízení
1. Šatny, zařízení šaten a sociální zařízení areálu TJ TK může použít každý uživatel
sportovního areálu.
2. Dlouhodobé využití zařízení šaten ( skříňky ) je nutno dohodnout se správcem, pro
krátkodobé využití po dobu hry je možná bezplatná výpůjčka visacího zámku.
3. Za odložené věci a cennosti nenese odpovědnost TJ TK.
4. V prostorách šaten a sociálního zařízení je každý povinen dodržovat čistotu a dbát
osobní bezpečnosti.

5. Prostor restaurace pokud je pronajat na základě nájemní smlouvy se řídí jejím
provozním řádem a otevírací dobou.

VII.
Závěrečné ustanovení
1. Hrací a provozní řád je závazný pro všechny uživatele areálu TJ TK.
2. V případě porušení hracího a provozního řádu bude uživatel areálu TJ TK upozorněn a
nevhodnost svého jednání.
3. V případě opakovaného porušování hracího a provozního řádu může být osoba
vykázána případně jí zabráněn vstup do zařízení areálu TJ TK.
Schváleno orgány TJ TK dne: 25.4.2008

