SPOS Milevsko s.r.o., J. A: Komenského 1034, 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756, DIČ : CZ26030756

PROVOZNÍ ŘÁD KURTŮ NA KOUPALIŠTI V MILEVSKU
Tento provozní řád slouží k dodržování předpisů příslušných orgánů a provozovatele – SPOS Milevsko
s.r.o. k zajišťování pořádku a bezpečnosti i ochrany zdraví návštěvníků tenisových kurtů Milevsko.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Článek 1.
VSTUP NA KURTY
Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou do
areálu, kterou si návštěvník zakoupí u vstupu. Vstupem do areálu je každý návštěvník
povinen dodržovat ustanovení provozních řádů pro celý areál a jeho součásti a dbát pokynů
zaměstnanců a správce.
Při plném obsazení kurtů je uzavřen přístup na ně, který se opět otevře až po uvolnění
kapacity.
Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správcem pověřené osoby zodpovídající za
provoz areálu na základě domluvit s ní.
Herní doba na tenisových kurtech je stanovena na 60 minut. Po uplynutí této doby je nutno
hru ukončit a kurt opustit. Pořadí užívání kurtů určuje správce nebo jím pověřená osoba
zodpovědná za provoz areálu.
Článek 2.
PRÁVA A POVINNOSTI NÁVTĚVNÍKŮ
Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a
zařízení areálu a při svém jednání dbát na bezpečnost vlastní i ostatních.
Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob. Předměty nalezené v
prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u pokladny, kde bude proveden zápis do knihy
nálezů.
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které
byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u
správce areálu, nebo přímo u provozovatele.
Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit kurt podle instrukcí správce kurtů nebo
jím pověřením pracovníkem a následně jej předat.
Článek 3.

ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ
Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.7.2012
Tento řád je závazný pro všechny uživatele a osoby využívající a pohybující se v
prostorách areálu.
Tento řád neruší pokyny provozního řádu koupaliště Milevsko, pouze jeho ustanovení
stávající řád areálu doplňují.
Tento návštěvní řád vydává provozovatel areálu : SPOS Milevsko s.r.o., J. A.
Komenského 1034, 399 01 Milevsko, IČ 260 30 756, www.spos-milevsko.cz,
info@spos-milevsko.cz.

V Milevsku dne 1.7.2012
SPOS Milevsko s.r.o.

