Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Sportovců 818, Rozdělov
272 04 KLADNO

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Tenisového areálu SK, Kladno
Článek 1
Provozní doba
Provozní doba je určena na období od dubna do září od 7:00hod. do 21:00hod. (po-ne) a na období
říjen–březen od 7:00hod. – 22:00hod. (po-ne), pokud není stanoveno jinak.

Článek 2
Povinnosti návštěvníků
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách
do prostoru "čisté zóny" povolen vstup pouze po přezutí – zákaz vstupu v tenisové obuvi
v prostoru "čisté zóny" používat přezůvky, případně návleky
vstupovat na tenisové dvorce ve sportovním oblečení a tenisové obuvi
dodržovat stanovenou provozní dobu
hradit škody, které byly jejich vinou způsobeny v prostorách areálu nebo na majetku ostatních
návštěvníků
využívat pouze prostor tenisových kurtů a šaten, který si pronajali
při vzniklé škodě či poškození informovat správce areálu na telefonním čísle: +420 607 014 677
po ukončení hry upravit dvorce dle pokynů správce

Článek 3
Zakázané činnosti
•
•
•
•
•
•
•

nevhodné chování, které narušuje zdraví a bezpečnost sebe a ostatních
kouřit ve všech prostorách areálu
zákaz osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek, nemocným osobám, bacilonosičům
a osobám, které jsou v karanténě pro výskyt infekce
vstupovat nehrajícím osobám na tenisové kurty bez souhlasu správce
znečišťovat veškeré prostory
vstupovat se psy nebo jinými zvířaty na kurty a do budov o vstupovat s hořlavinami
a výbušninami
vstupovat s jízdními koly, koloběžkami a na kolečkových bruslích na kurty a do budov

Článek 4
Vyloučení návštěvy z areálu
•

•

z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý návštěvník nebo nájemník, který
přes napomenutí poruší ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne-li pokynů
správců či odpovědných pracovníků
neopustí-li návštěvník tenisové kurty na vyzvání, je správce či odpovědný pracovník povinen
návštěvníka vyvést a v případě neuposlechnutí požádat o zákrok Městskou policii nebo Policii
ČR

Článek 5
Závěrečná ustanovení
•
•
•

tento provozní řád je platný pro všechny návštěvníky, nájemníky a pracovníky tenisového
areálu
vstupem do tenisového areálu se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto provozního
řádu, jehož součástí je požární, poplachová směrnice a první pomoc
za odložené věci provozovatel nezodpovídá

Jiří Chvojka
jednatel společnosti
Sportovní areály města Kladna s.r.o.

