Provozní řád
tenisového oddílu SK Jundrov (dále jen „TO“)
1) Členové a návštěvníci TO jsou povinni
 udržovat čistotu a pořádek v celém areálu TO.
 respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především
slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové,
náboženské nebo politické nesnášenlivosti.
 zdržovat se nadměrně hlučných a vulgárních projevů v areálu TO.
 při hraní používat pouze obuv bez hrubé podrážky, která je vhodná pro antukové kurty.
 respektovat pokyny pověřených správců a členů výboru TO.
2) osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak
jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu TO,
mohou být kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
3) vstup a užívání areálu TO uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí; úrazy a
škody, způsobené v prostoru areálu FO jsou povinni návštěvníci neprodleně nahlásit
správci TO.
4) Vstup do areálu TO je po dobu letní sezóny (zpravidla od 15.4. do 15.10. – dle rozhodnutí
výboru TO s ohledem na počasí a stav kurtů.), a to v době od 8,00 do 20,00 hod. Výjimku
z této doby lze učinit po dohodě se správcem kurtů.
5) Pravidla užívání areálu TO pro sportovní a společenské akce (dále jen akce)
 Jednotlivé akce (kromě akcí členů oddílu menšího rozsahu) a celoroční plán akcí vždy
předem schvaluje výbor TO.
 Jednorázové sportovně-společenské akce pořádané cizími subjekty (tj. akce
s pronájmem kurtů v rámci jednoho dne spojené se společenskou zábavou) jsou
realizovány na základě písemné objednávky a uzavřené smlouvy, případně jiné
písemné formy se stanovením podmínek pronájmu (viz příloha – Podmínky pro
pronájem zařízení TO SK Jundrov).
 Akce členů oddílu menšího rozsahu mohou být operativně uskutečněny po dohodě
s pověřeným správcem.
 Všechny akce mohou být pořádány v době od 8:00 do 20:00 hodin. Překročení této
doby je možné max. do 22,00 hod. pouze výjimečně a po domluvě se správcem TO,
 Za dodržení dohodnutých podmínek a klidného průběhu akce je odpovědný organizátor
akce (některý předem dohodnutý člen oddílu, u cizích pronájmů stanovený zástupce
objednatele). Organizátor akce zajistí úklid provozních prostor areálu (šatny, soc.
zařízení) nejpozději do 8:00 hodin, ostatní využívané prostory nejpozději do 12,00 hod.
následujícího dne.
 Organizátor akce je povinen respektovat pokyny pověřených správců, případně členů
výboru.
Tento provozní řád je platný od 1.5.2008. Jeho případné změny či úpravy jsou v kompetenci
členské schůze TO, jednorázové výjimky v kompetenci výboru TO.
Výbor TO

