PROVOZNÍ ŘÁD
TENIS BARRANDOV s.r.o., Oblouková 758/19, 101 00 Praha 10, IČ: 06426549 (dále také
jen TENIS BARRANDOV „“) vydává tento PROVOZNÍ ŘÁD sportovního areálu Barrandov na
adrese V Remízku 919, Praha 5:
Sportovní areál Barrandov v zájmu udržení kvality a čistoty nabízených služeb stanovuje
následující pravidla, která je návštěvník či uživatel (zákazník) areálu (dále také jen jako
„návštěvník) povinen dodržovat. Děkujeme všem našim návštěvníkům a zákazníkům za
pochopení.
OBECNÁ PRAVIDLA:
Návštěvník se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování, která jsou v níže
uvedených bodech obecně popsána.


Provozní doba areálu je od 7.00 hod. do 23.00 hod.



V případě návštěvy areálu se psy je návštěvník povinen:
o mít psa neustále na vodítku
o opatřit psa případně jiným zařízením, které zaručí bezpečnost ostatních
návštěvníků
o mít psa v dohledu tak, aby mohl v případě vzniku situace ohrožující ostatní
návštěvníky okamžitě zasáhnout
o je přísně zakázáno venčit psy v celém areálu a vstupovat se psy na
sportoviště a do vnitřních prostor budov
o v případě nedodržení výše uvedených pravidel, která se týkají pohybu psů po
areálu, bude návštěvníkovi zakázán vstup do areálu a veškerý úklid a
hygienická opatření budou návštěvníkovi-majiteli psa účtovány



Je zakázáno zejména:
o odhazovat po areálu odpadky
o znečišťovat venkovní a vnitřní prostory
o ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu
o kouřit ve společných prostorech, vyjma míst, která jsou označena jako
kuřácká
o rozdělávat oheň



V případě nedodržení uvedených pravidel bude:
o návštěvník z areálu vykázán
o návštěvníkovi zakázán přístup do areálu
o zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
o vymáhána náhrada způsobené škody

Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního areálu.
Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem areálu.
Návštěvník je povinen důsledně zavírat vstupní dveře do sportovního areálu Barrandov.
PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ:


Návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí

o

nedoporučujeme sportovat těhotným ženám a nemocným. V případě
zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem.



Návštěvník vstupuje na sportoviště:
o po uhrazení poplatku
o se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve
o v obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch
o s náčiním určeným pro daný druh sportu
o v počtu hráčů určených pro daný druh sportu
o ve sportovním oblečení



Návštěvník je povinen ihned nahlásit provozovateli areálu: TENIS BARRANDOV, Jiří
Zavadil, tel: +420 608 972 996, email: info@tenisbarrandov.cz veškeré závady
sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato
ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím
užívání sportoviště příslušným návštěvníkem anebo na závady vzniklé v průběhu
užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným
pracovníkem sportovního centra (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště,
poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno
započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že návštěvník
nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat,
nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu.



Návštěvník používá sportoviště:
o pouze pro daný sport
o pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného období sportoviště
okamžitě opustí
o podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem
neomezoval ostatní sportovce



Návštěvník opustí sportoviště:
o po provedení úklidu sportoviště v případě, že součástí použití sportoviště je
provedení úklidu návštěvníkem. Ten provede a pak sportoviště opustí. Úklid
provádí ve svém hrazeném časovém období, nikoli v období, kdy má na
sportoviště nastoupit další zákazník. Úklid provádí podle návodu viditelně
umístěného na sportovišti.



Návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména:
o vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky
o odhazovat odpadky
o provádět úpravy nebo ničit zařízení
o používat zařízení sportoviště k jiným účelům než je určeno
o kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky
o vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola apod.



Doporučení pro návštěvníky:
o v případě dotazů na vhodnost obuvi případně náčiní Vám rádi poradíme
o z bezpečnostních důvodů nevstupujte na sportoviště se žvýkačkou



Upozornění pro návštěvníky:
o v případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník
sportovního areálu právo:
 ukončit hru bez náhrady






vykázat návštěvníka ze sportoviště, areálu
zakázat přístup do areálu
zjistit totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
vymáhat náhradu způsobené škody

