Provozní řád sportoviště Na Pančavě
Tenisové kurty
1. Sportoviště s tenisovými kurty s antukovým povrchem je zařízení pro rekreační a sportovní činnost.
2. Vlastníkem a provozovatelem sportoviště je město Dobřany.
3. Správcem sportoviště jsou Technické služby města Dobřany, organizační složka města Dobřany zastoupené vedoucím panem Michalem Pokorným, tel.: 724 004 389.

4. Měnit a doplňovat provozní řád je oprávněna Rada města Dobřany.
5. V areálu lze provozovat druhy sportů, pro které je vhodný antukový povrch, např. tenis, nohejbal.
6. K provozování sportů musí být používáno sportovní nářadí, náčiní, pomůcky, obuv apod., které nezpůsobí škodu na sportovišti ani ostatním účastníkům.

7. Pokud není provozním řádem stanoveno jinak, platí obecně závazné vyhlášky města Dobřany, zejména o udržování pořádku
a čistoty ve městě a ostatní obecné právní předpisy.

8. Uživatelé areálu jsou povinni:

• chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve sportování,
• chovat se tak, aby sobě a ostatním nevznikla žádná škoda a újma na zdraví,
• šetřit zařízení sportoviště,
• respektovat provozní řád a pokyny správce sportoviště,
• na vyzvání se prokázat správci či jeho zástupci dokladem o uhrazení vratné zálohy za půjčení klíče,
• po ukončení hry uklidit dvorec (srovnat hrablem, zamést, případně pokropit). Sankce za neuklizení je stanovena na
100 Kč. Pokud nebude uhrazena, nebude hráči umožněno další hraní.

9. Správce nebo jiná oprávněná osoba je oprávněna odepřít vstup do areálu osobám podnapilým, pod vlivem návykových látek,
ohrožujícím bezpečnost a čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady.

10. V případě hrubého porušení provozního řádu je správce oprávněn vykázat takovouto osobu ze sportovního areálu, případně
přivolat Policii ČR či Městskou policii.

11. V areálu je zakázáno:

• kouřit a užívat jiné návykové látky,
• vstupovat se psy a jinými domácími zvířaty,
• vjíždět a parkovat motorovými vozidly a koly či jinými prostředky,
• užívat areál k jiným účelům než určeným,
• poškozovat zařízení celého sportoviště a způsobovat nadměrný hluk rušící nejen ostatní sportovce, ale i přilehlé okolí
(křik, nadávky, hlasité pouštění hudby apod.)
• vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky s kovovými kolíky, tretry, boty s podpatky nebo ve znečištěné obuvi
blátem, štěrkem, pískem),
• manipulovat s ostrými předměty,
• rozdělávat oheň a manipulovat s ním,
• přemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa,
• hrát na suchém a prašném kurtu.

12. Správce ani provozovatel neodpovídá za úrazy a škody, které jsou způsobeny vlastním zaviněním, nekázní nebo nerespek13.
14.
15.
16.

továním provozního řádu sportoviště.

Provozovatel je oprávněn uzavřít na určitou dobu sportoviště a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.
Provozovatel neodpovídá za ztrátu a poškození odložených věcí.
Areál sportoviště může být monitorován kamerovým systémem.
Za sportující děti a mládež do 18 let odpovídá odpovědná osoba, která je také po celou dobu pronájmu přítomna na sportovišti, vstup dětí do 6 let je vždy za doprovodu osoby starší 18 let.

17. Areál hřiště je uzamčený. Přístupný veřejnosti bezplatně a pouze v provozní době po zapůjčení klíče na vratnou
zálohu. Použití areálu je jen na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

18. Předání klíče je nutné zajistit minimálně jeden den před použitím hřiště v MKS náměstí T.G.M. 5, 334 41 Dobřany, po uhrazení vratné zálohy 100 Kč. Vrácení klíče proběhne do jednoho dne po užití kurtu v provozní době MKS.

19. Provozní doba sportoviště: od 9.00 hodin do 20.00 hodin – od 1. května do 30. září.
20. Rezervovat sportoviště lze na webových stránkách města www.dobrany.cz (rezervační formulář

www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/sport/sportoviste), případně v Městském kulturním středisku,
nám. T. G. M 5, Dobřany, e-mail: ic@dobrany.cz nebo tel. č. 377 972 725

21. QR kód pro https://www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/sport/sportoviste/

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: IZS 112 / HASIČI 150 / ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 / POLICIE 158

Provozní řád platí od 1. 3. 2019.

www.dobrany.cz

Bc. Martin Sobotka, starosta města

