PROVOZNÍ ŘÁD tenisového oddílu TJ Agrotec Hustopeče
schválené na členské schůzi oddílu dne 28.3.2014 a platné od tohoto dne.

1. V tenisovém areálu oddílu jsou vítáni všichni sportovci, příznivci tenisu i hosté, kteří
dodržují pravidla slušného jednání a chování.
2. Povinností všech členů tenisového oddílu (dále jen TO) i ostatních hostů tenisového
areálu je seznámit se podrobně se zněním tohoto Provozního a Herního řádu a
dodržovat v něm uvedené podmínky, ustanovení a závazné pokyny.
3. Tenisový areál je obvykle otevřen od 1.dubna do 31.října, dle počasí možno i déle.
4. Ve všech prostorách areálu jsou návštěvníci povinni udržovat čistotu a pořádek.
V celém areálu, kromě vyhrazeného venkovního prostoru s popelníkem, je přísný
zákaz kouření.
5. Každý návštěvník je povinen při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních, do
areálu vstupuje a pohybuje se po něm na vlastní nebezpečí. Za nezletilé děti
odpovídají rodiče, v případě tréninku dětí je za ně odpovědný trenér.
6. Vstup na kurty a tenisovou zeď je možný jen za účelem provozování sportovní
činnosti, a to pouze ve sportovním oblečení a sportovní obuvi, nebo obuvi, která
povrch hřiště neponičí.
7. Parkování jednostopých motorových vozidel v areálu je možné pouze na místech k
tomu určených. Jízdní kola se v areálu umísťují do stojanů na kola.
8. TO neručí za majetek návštěvníků areálu volně odložený v šatnách, či v dalších
prostorách areálu tenisového oddílu. Doporučujeme všem, aby osobní doklady, peníze
nebo další cennosti neponechávali bez náležitého zajištění a stálé kontroly.
9. Vodění psů do areálu je povoleno pouze s podmínkou, že je u psa stále přítomna osoba
plně odpovědná za jeho chování (úklid exkrementů), pes je s náhubkem a na vodítku.
10. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu, hradit škody nebo ztráty, které byly
jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob. Zjištěné
závady je nutno neprodleně nahlásit správci.
11. Každý hráč je před ukončením hrací doby povinen uklidit tenisový kurt smetákem a
uvést kurt do původního stavu. Na odpadky je vyčleněna popelnice umístěná u vstupu
na kurt.
12. Na dodržování provozního řádu dohlíží správce tenisových kurtů.
13. Porušování tohoto provozního řádu bude výborem TO postihováno.

HERNÍ ŘÁD tenisového oddílu TJ Agrotec Hustopeče
schválené na členské schůzi oddílu dne 28.3.2014 a platné od tohoto dne.
1. Zájemci o hru (členové i nečlenové) se nahlásí správci areálu, který určí obsazení
kurtů.
2. Ke hře na kurt může nastoupit:
a. člen TO, který má zaplaceny členské příspěvky na příslušný rok. Takový člen
obdrží od areálu TO klíče, které jsou nepřenosné a je přísně zakázáno je
půjčovat jiným osobám.
b. nečlenové TO, kteří mají zamluvený kurt a zaplacen poplatek za hru
c. hráči hostujících oddílů v případě soutěžního utkání
d. ostatní hráči, i neregistrovaní - v případě turnajů, pronájmů jiným organizacím
3. Nečlenové TO platí hotově před začátkem hry správci, příp. osobě k tomu zmocněné
výborem TO (zpravidla jen v případě nepřítomnosti správce) částku, která je
stanovena každoročně před zahájením sezony na členské schůzi.
4. Hrací jednotka činí 90 minut. Do této doby je zahrnut i úklid kurtu smetákem.
5. Rezervace je možné provádět pouze po domluvě se správcem či pověřeným členem
(telefonicky či osobně), který rezervaci zapíše do herního rozvrhu. Rezervace kurtu na
jednoho člena TO je možná pouze na 1 jednotku denně a musí být jmenovitá.
Rezervaci lze provést maximálně na 1 týden dopředu. Správce při přidělování hrací
jednotky přihlíží k předchozím rezervacím.
6. Záznamy s delším než týdenním časovým předstihem je možno provést pouze v
odůvodněných případech (turnaje, zápasy ligy neregistrovaných tenistů, tréninky
žactva apod.). Jedna osoba může provést rezervaci na své jméno maximálně na 1
jednotku týdně. V případě volných jednotek je možné i tyto využít.
7. Rezervaci je nutno využít, v případě překážky je nutno zajistit za sebe náhradu. Pokud
ani to nelze, je nutné nabídnout rezervaci v dostatečném předstihu správci.
8. Pokud nebude rezervace bez předešlého vyrozumění využita opakovaně, zbavuje
objednatele práva dalších rezervací v následujícím období 14 dnů.
9. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se
nevhodných a nepřiměřeně hlasitých slovních projevů.
10. Je zakázáno rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře.
11. Tréninkovým hodinám žactva je přednostně přidělen kurt č.3, v případě neobsazení
ostatních kurtů je možnost využít k tréninku i tyto.
12. Na dodržování herního řádu dohlíží správce tenisových kurtů.

