
Provozní řád antukových kurtů TJ Sokol Řepy

Tento provozní řád TJ Sokol Řepy je závazný pro všechny
účastníky a návštěvníky sportovních a ostatních akcí
v areálu volejbalových kurtů TJ SOKOL ŘEPY.

1. Areál antukových kurtů je majetkem Městské části Prahy 17.

2.  Provozovatelem areálu je TJ SOKOL ŘEPY.

3. V areálu antukových kurtů se všichni sportovci, členové realizačních týmů
a návštěvníci chovají slušně se vzájemnou ohleduplností.

4. Areál antukových kurtů TJ Sokol Řepy je sportoviště sloužící pro rekreační
i výkonnostní míčové sporty jako volejbal, nohejbal a případně další
sportovní a kulturní činnost výhradně se souhlasem správce sportoviště z TJ
Sokol Řepy.

5. Je zakázáno využívat areál k jiným účelům, které mohou poškodit antukové
povrchy hřišť.

6. Vjezd do areálu je dovolen pouze se souhlasem správce kurtů, platí přísný
zákaz vjezdu vozidel na antukovou hrací plochu.

7. Vstup na antukovou plochu hřiště je povolen pouze hráčům a členům
realizačních týmů, a to jen v době určené pro tréninky, zápasy a ostatní
autorizované akce.

8. Mimo tuto dobu je vstup na hřiště zakázán.

9. Vstup na antukovou plochu hřiště je povolen pouze v obuvi určené na
antukové povrchy - bez vysokého vzorku na podrážce. Zakázané
jsou kopačky a boty na úzkém podpatku.

10. Po ukončení sportovní činnosti je povinností účastníků upravit plochu
sportoviště do původního stavu za využití k tomu určeného nářadí, kurty
nakropit a v případě potřeby zaválcovat.



11. V celém areálu volejbalového hřiště je zakázáno odhazovat odpadky mimo
nádob k tomu určených.

12. V celém areálu volejbalových kurtů je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ,
kromě místa, vyhrazeného k tomuto účelu.

13. Podnapilým osobám je vstup do areálu TJ SOKOL ŘEPY přísně zakázán.

14. Vstup do technického zázemí hřiště je povolen pouze hráčům, rozhodčím
a členům realizačních týmů.

15. K vybavení areálu jsou všichni povinni chovat se šetrně, jakékoliv zjištěné
poškození je povinnost neprodleně nahlásit správci kurtů, popřípadě
členům výboru volejbalu, či jimi pověřeným osobám.

16. Za provozní a technické podmínky užívání hrací plochy, jakož i za přístup
na hřiště nebo do ostatních prostor volejbalového areálu TJ SOKOL
ŘEPY, odpovídá výbor volejbalového oddílu. Výbor může z oprávněných
důvodů vstup do těchto prostor na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

17. Veškeré užívání prostor, které má k dispozici TJ Sokol Řepy, podléhá
příkazům a rozhodnutím výboru TJ Sokol Řepy.

18. Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné ztráty odložených
věcí v areálu TJ Sokol Řepy.

19. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování, nebo při
svévolném ničení a poškozování zařízení budou pachatelé vykázáni a bráni
k přímé odpovědnosti za způsobené škody. V případě nezletilých za škody
zodpovídají jejich zákonní zástupci.

20. Jakékoliv zjištěné poškození je nutno neprodleně oznámit správci objektu.

21. Poškození volejbalových kurtů, přilehlých ploch a technického zázemí
(kontejnery, pergola, ochranné sítě..) neznámým pachatelem bude řešeno
ve spolupráci s Policii ČR.

Za Výbor oddílu volejbalu              Za Výbor TJ Sokol Řepy




