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Provozní řád tenisových kurtů v Otnicích 2015 
Provozovatel: TJ Sokol Otnice , Dědina 479, 683 54 Otnice , info@tj-sokol-otnice.cz, IČO: 47411988 

 

Článek 1 - Vstup na tenisové kurty 
 

1. Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze členům TJ Sokol Otnice – oddílu tenisu, nohejbalu a 

volejbalu po zaplacení členského příspěvku a žákům ZŠ Otnice s odpovědným dozorem. Ostatní zájemci 

mohou využít kurty po dohodě se správcem areálu a uhrazení poplatku 80Kč/hod. Vstupem do prostoru 

tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát 

pokynů správce nebo pověřeného oddílového zástupce. 

Provoz kurtů: 

Po – Pá 08:00 až 14:00, ZŠ Otnice 

Po – Pá 14:00 až 22:00, oddíly TJ Sokol Otnice, ostatní 

So – Ne 08:00 až 22:00, volné využívání - po dohodě se správcem   

 

2. Rezervaci kurtu je možno provést u správce na základě rozvrhu a herního plánu. Rozvrh bude v rámci 
možností umístěn na přístupném místě v areálu tenisových kurtů a webu www.sokol-otnice.cz  

 
Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků 
 

1. Každý návštěvník respektive oddíl je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst 
a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.  

2. Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.  
3. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, která povrch hřiště (umělou trávu) neponičí.  
4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu 

tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce.  
5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich 

vinou způsobeny a neprodleně hlásit jakoukoliv závadu správci, např. poškozenou tenisovou síť. 
6. Vstup do sportoviště je na vlastní nebezpečí. TJ Sokol Otnice nenese odpovědnost za škody a zranění 

způsobené osobám při sportovní činnosti v areálu a nepovolenou manipulací se zařízení a vybavením 
sportovního areálu.   

7. Každý hráč respektive oddíl je po ukončení hrací doby povinen tenisový kurt uklidit a zamést !!!  
8. Použití sloupků na volejbal a sítě na nohejbal je možné pouze na prvním kurtě s výjimkou pořádaných 

turnajů !!! 
 

Článek 3 - Zakázané činnosti v areálu 
 

1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek a rušit klid ostatních návštěvníků.  
2. Znečišťovat prostory odhazováním odpadků nebo nevhodnou obuví apod. 
3. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.  
4. Vjíždět do areálu na kole nebo bruslích. 
5. Opírat se a ničit oplocení sportoviště.  
6. Neoprávněné vpuštění cizích osob či osob bez placení (okamžité zabavení klíčů odpovědné osobě) 
7. Zkopírování klíčů respektive neoprávněné zapůjčení cizím osobám !!! 

 
Článek 4 - Vyloučení z areálu 
 
Z areálu bude bez nároku na vrácení jakéhokoliv vstupného vykázán účastník, který nebude dodržovat ustanovení 
tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v 
takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policií ČR. 
 
Odpovědné osoby:  Heřmanský M., Matoušek D., Salajka J., Šebeček M., Špunar M., Zedníček L., ZŠ Otnice 
 
V Otnicích dne 01.06.2015, Jaroslav Salajka ml., vedoucí tenisového oddílu, správce tenisového areálu 


