
 

PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÝCH KURTŮ A 
BEACH VOLEYBALLU ŠLUKNOV 

Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov (dále jen provozovatel), vydává, na základě usnesení Rady 
města Šluknov č. 10/06R/2015 ze dne 26.01.2015, provozní řád tenisových kurtů Šluknov. 

Čl. 1 

Vstup na tenisové kurty 

1. Používání tenisových kurtů a beach voleyballu je dovoleno pouze v provozní době a po uhrazení 
poplatku dle schváleného ceníku. Permanentky lze zakoupit v areálu městského stadionu nebo 
v kanceláři Technických služeb Šluknov, stejně tak jednotlivé hodiny. Vstupem do prostoru 
sportovního areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a 
dbát pokynů správce areálu.  

2. Přivede-li si dospělý do areálu dítě mladší 15-ti let, ručí za jeho bezpečnost. 

3. Rezervace tenisového kurtu nebo beach voleyballu je možno provést na tel. čísle 730 511 156, 
731 411 507 nebo prostřednictvím emailu:  kurty.slk@seznam.cz, přičemž na webových 
stránkách je k nahlédnutí přehled volných termínů. 

4. Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, ke hře ve stanovenou dobu, je plocha po uplynutí 10 
minut považována za volný pro další zájemce. V případě opakovaných neobsazení těchto ploch  
po telefonické nebo emailové rezervaci nebude hráči umožněn tento způsob rezervace. 

5. Herní doba na tenisových kurtech a beach voleyballovém hřišti  je stanovena zpravidla na 60 
minut. Hrací dobu lze prodloužit, pokud nejsou další zájemci o hru. 

Čl. 2 

Práva a povinnosti návštěvníků 

1. Každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu a pořádek na všech místech a zařízení 
sportovního  areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních. 

2. Vstup na sportovní plochu  je možný pouze za účelem sportovní činnosti. 

3. Vstup na sportovní plochu je dovolen pouze ve sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch hřiště. 

4. Provozovatel nezodpovídá za škody na odložených věcech v areálu tenisových kurtů nebo beach 
voleyballu. Předměty nalezené v areálu je návštěvník povinen předat správci, který o tom 
provede zápis do provozní knihy. 

5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Dále jsou povinni hradit škody , které byly jejich 
vinou způsobeny na majetku areálu nebo na majetku jiných návštěvníků. 

6. Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u 
správce areálu nebo přímo u provozovatele, kterým je město Šluknov. 

7. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit sportovní plochu  podle instrukcí správce 
městského stadionu. 

8. Pohyb každého hráče v areálu je na vlastní nebezpečí. 
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Čl. 3 
Zakázané činnosti v areálu 

1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek. 

2. Rušit klid ostatních návštěvníků hlasitým či jinak nevhodným chováním. 

3. Znečišťovat areál tenisových kurtů a beach voleyballu. 

4. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata. 

5. Vjíždět do areálu na kolech a opírat ho o oplocení areálu. 
 

Čl. 4 
Vyloučení z návštěvy areálu 

Z areálu bez nároku na vrácení vstupného bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude 
dodržovat ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů správce městského stadionu . 
Neuposlechne –li návštěvník výzvy k opuštění areálu, může správce městského stadionu požádat o 
zákrok městskou policii nebo PČR.  

Čl. 5 
Provozní doba 

Pro veřejnost bude možno tenisové kurty a beach voleyball  využívat od 01.05. do 30.09.  

Návštěvníci tenisových kurtů nebo beach voleyballu platí  za 1 hodinu pronájmu kurtu takto: 

 všední dny (pondělí až pátek) + sobota: 
08:00 - 14:00 h    -   70 Kč 
14:00 - 20:00 h    - 100 Kč 

 neděle a svátky: 
08:00 - 20:00 h    - 100 Kč 

 permanentka na 10 hod.  – 700 Kč 

Rezervace kurtů je možná prostřednictvím správce podle následujících zásad:   

1. Každý  zájemce  o hru  si rezervuje požadovaný hrací čas, a to prostřednictvím e-mailu, 
telefonicky či osobně přímo u správce v týdenním hracím rozvrhu, který je základním 
rezervačním nástrojem. Telefonní  spojení pro rezervaci sportovní plochy  je: 730 511 156 
(p. Ladislav Čmugr). 

2. Je možno si rezervovat hrací čas pouze 1 týden dopředu, tzn. ne dříve než 7 dní před 
požadovaným  zahájením  hry. Záznamy s delším než  týdenním  časovým předstihem  
je možno provést pouze v odůvodněných případech (turnaje, řízené tréninky apod.) a jen po 
dohodě se správcem. 

3. Vstup na sportovní plochu je povolen pouze po zaplacení poplatků uvedených v ceníku pro 
danou sezónu. 

4. Před započetím hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho nakropit. Je zakázáno hrát na  suchém 
a prašném kurtu. 

5. Zjistí-li hráči škodu v prostoru sportovní plochy, je povinen ji ihned nahlásit správci. To samé 
ujednání platí v případě vzniku škody v průběhu hry. 

6. Délka základní hrací jednotky je 60 minut (včetně času na úpravu kurtu). Hráči jsou povinni 
nastoupit na kurt nejpozději 10 minut od začátku rezervované hrací jednotky. V opačném případě 
mohou kurt využít další zájemci. 

7. Po skončení hry je hráč povinen kurt uklidit – srovnat povrch do roviny pomocí dřevěného hrabla 
a následně kurt zamést po celé jeho ploše a v případě potřeby jej i pokropit. Neuklizení kurtu se 
trestá pokutou ve výši 100 Kč. Pokud nebude zaplacena, nebude tomuto hráči umožněno další 
hraní. 
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8. Za dodržování hracího řádu odpovídá správce městského stadionu , v případě jeho nepřítomnosti 
jím osoba určená. 

Čl. 6 
Účinnost 

Tento provozní řád byl schválen Radou města Šluknov dne 26.01.2015, usnesením číslo 
10/06R/2015 a nabývá účinnosti dne 01.04.2015 a zároveň plně nahrazuje Provozní řád tenisových 
kurtů ze dne 1.6.2013. 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Džumanová 
starostka 
 


