
Provozní řád tenisových kurtů Bánov

Čl. I 
Využívání kurtů

1. Zřizovatelem tenisových kurtů je obec Bánov.
Adresa: Obec Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov.

2. Tenisové kurty jsou určeny ke hře tenisu. Po dohodě se zřizovatelem lze kurty 
využít k jinému sportovnímu účelu, např. cvičení nebo k jiné míčové hře.

3. Uživatelem kurtu může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem 
hřiště.

4. Uživatel kurtu je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat 
dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o 
ochraně majetku. Viz čl. III.

5. Prvořadou povinnos� každého uživatele kurtu je řídit se provozním řádem, pokyny 
dozírajících osob (učitel, správce) a dobrými mravy.

Čl. II 
Provoz a správa kurtů

1. Za plynulý provoz kurtů odpovídá správce. 
2. Kurty jsou v provozu během celého kalendářního roku, pokud to počasí dovolí.
3. Denní provozní doba tenisových kurtů je od 8.00 hodin do maximálně 21.00 

hodiny dle závazných objednávek z řad veřejnos�. 
4. Objednávky zajišťuje od pondělí do soboty obsluha sportovní haly. Telefonní číslo: 

606 787 292. Na webových stránkách obce Bánov je možné si kurty rezervovat v 
online rezervačním systému. V době odstávky sportovní haly je možné objednat 
pouze telefonicky. Rezervaci kurtu na neděli je nutné provést nejpozději den 
předem přes rezervační systém nebo u obsluhy sportovní haly.

5. Klíče lze vyzvednout u obsluhy sportovní haly.
6. Po skončení hry uživatel musí uvést kurty do původního stavu, uzamknout, 

popřípadě zhasnout osvětlení a vrá�t klíče.
7. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce 

oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz. V rámci možnos� správce 
oznámí předem objednateli zrušení provozu.

8. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu 
ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce 
oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

9. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho 
bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci 
hřiště.

10. Mládež do 18 let, členové tenisového klubu TK Bánov a osoby starší 65 let 
mají vstup zdarma. Ostatní hráči uhradí poplatek 80,- Kč/hodina/1 kurt. V případě 
použi� osvětlení se částka navyšuje o 50,- Kč/hodina/1 kurt.

11. Jednorázové akce většího rozsahu (turnaje) schvaluje správce hřiště.

Čl. III
Dodržování bezpečnos�, hygieny a ochrany majetku

1. V areálu kurtů je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování 
vyznačené plochy.

2. Vstup na tartan a umělou trávu je možný pouze v čisté sportovní obuvi.
3. V této souvislos� zde pla� zákazy:

Zákaz kouření. 
Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. 
Zákaz vjíždění na kole, kolečkových bruslích. 
Zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená. 
Zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem nebo ve 
znečistěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou apod.). 
Zákaz manipulace s ostrými předměty.  
Zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu. 
Zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená 
místa. 
Zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu. 
Zákaz vstupu podnapilým osobám. 
Zákaz odhazování žvýkaček v celém areálu.

4. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnos� je povoleno vstupovat na 
jeden kurt pouze hrajícím osobám (tenis – max. 4 osoby + rozhodčí, 
kolek�vní hry 2 x 6-8 osob + rozhodčí). 

5. Uživatelé kurtů nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani 
jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

6. Pro případ ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička 
první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o 
ošetřeních.

7. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, 
nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní 
zařízení.

8. Zřizovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v a reálu 
tenisových kurtů, a to i v případě použi� poškozeného zařízení kurtů. 
Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí. Za volně 
odložené věci si zodpovídá návštěvník sám.

Čl. IV 
Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště 
vykázat bez nároku na vrácení zaplaceného poplatku.

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování 
občanského souži� v souvislos� s provozem hřiště je nutno sdělit správci 
hřiště.

Tento provozní řád pla� od 1. 9. 2022.

Tento provozní řád vydává Obec Bánov za účelem zajištění řádného provozování tenisových kurtů


