PROVOZNÍ ŘÁD
PRO TENIS V AREÁLU ZO KRAVÍ HORA 1 Brno, platný od 1.4.2021
1/ Zájemci o tenis z řad zahrádkářů a hostujících tenistů předají správci ve stanoveném termínu řádně
vyplněnou závaznou přihlášku pro letní sezónu.
Podání individuální přihlášky je základní podmínkou pro zařazení do celosezónního pevného rozvrhu.
2/ Správce organizuje předsezónní brigády na úpravu a údržbu hřiště, jeho okolí a zázemí.
Každý dospělý přihlášený tenista (zahrádkář i hostující) odpracuje před zahájením sezóny při přípravě
a údržbě areálu minimálně 4 hodiny. Při nesplnění této povinnosti zaplatí 100 Kč za každou
neodpracovanou hodinu.
Evidenci tenisových brigád vede správce. Jmenný přehled bude zveřejněn na webu s rozvrhem 2021.
Zahrádkářům, kteří odpracují pouze 4 brigádnické hodiny na tenisu,nebudou tyto hodiny uznány jako
splnění povinnosti ve vztahu k ZO. Tuto povinnost mohou zahrádkáři tenisté splnit buď odpracováním
dalších 4 hodin na tenisu nebo 4 hodin při brigádách organizovaných výborem ZO.
3/ Správce sestaví na základě přihlášek celosezónní rozvrh hracích hodin.
V roce 2021 v době trvání pandemie bude mezi skupinami hráčů nutná časová prodleva, která omezí
kontakty při odchodu a příchodu do areálu.
Rozvrh bude zveřejněn na webové stránce:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d2Bc1IJtCkdW43S0uwryIbzxAcbrd0LLHfA2ksFacfo/edit#gid=0.
.
4/ Zájemci o hru z řad zahrádkářů nebo hostů, kteří se nepřihlásí do celosezónního rozvrhu, mohou
využít možnosti flexibilního předplatného bez pevné rezervace hrací doby v rozvrhu nebo možnosti
jednorázového vstupu. Podrobnosti jsou uvedeny v ceníku pro rok 2021.
5/ Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v tenisovém areálu. Dětem mladším 10-ti let je vstup do
tenisového areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
6/ O způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje správce. Před zahájením hry, je-li dvorec suchý, je nutné jej
nakropit. Hráč je povinen po ukončení hry dvorec upravit hrablem a následně sítí nebo kartáčem.
7/ Tenis je povoleno hrát pouze v tenisovém oblečení. Vstup na dvorce je povolen pouze v tenisové
obuvi. Hráč, který tuto podmínku nesplňuje, bude odpovědnou osobou ze dvorce vykázán.
8/ Na dvorcích je nutno chovat se tiše a disciplinovaně. Je přísně zakázáno jakékoliv vulgární
vystupování a pokřikování.
9/ V celém areálu je třeba zachovávat čistotu, ticho a základní principy společenského chování.
V areálu platí zákaz kouření. Vstup psů a jiných mazlíčků do areálu je zakázán.
10/ Všichni tenisté jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením areálu, včetně interiéru šatny.
Stejná povinnost všech tenistů se vztahuje ke spotřebě teplé vody ve sprše.
11/ Všichni uživatelé areálu jsou povinni dodržovat tento provozní a hrací řád.
Správce má právo při přestupcích proti tomuto hracímu řádu vykázat hráče z areálu a nedovolit mu
přístup do projednání jeho přestupku výborem ZO.
Důležitá telefonní čísla:
Záchranka
Policie ČR
Městská policie Brno
Hasiči
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Kontakt na správce tenisu:
Ing. Jiří Jež
e-mail: teniskravihora1@seznam.cz

tel.: 732915511

