Provozní řád
Provozní a hrací řád TK Rožmitál p.Tř. Upravený řád se vydává za účelem lepší
informovanosti všech uživatelů sportoviště tenisového klubu v Rožmitále p.Tř. (dále jen TK).
Je vydán s cílem, aby vzájemné vztahy mezi uživateli areálu probíhaly podle předem
stanovených zásad a tak se předešlo případným nedorozuměním.
1.
Tento řád upravuje práva a povinnosti uživatelů zařízení TK a navazuje na schválené stanovy
TK.
2.
a/ členové TK mají právo využívat všechna přístupná zařízení areálu za předpokladu, že mají
pro ten který rok splněny všechny povinnosti:
a/ zaplacené členské příspěvky
b/ odpracované nebo zaplacené brigádnické hodiny
c/ ostatní uživatelé zařízení (dále jen hosté) mají právo využívat zařízení TK proti peněžní
nebo jiné úhradě. Mezi hosty patří: nečlenové TK, účastníci turnajů, ale též členové, kteří
nemají splněny členské povinnosti!
d/ přednost – při využívání zařízení mají členové TK před hosty. Např. při souběžném zájmu
o obsazení dvorce apod.
e/ výjimky z těchto ustanovení řeší výbor TK.
f/ každý člen TK po splnění všech povinností si může 1x za 14 dnů pozvat hosta na 2 hodiny
bez finanční úhrady. Toto je nutné nahlásit správci TK.
3.
Všichni uživatelé areálu jsou povinni dnem vydání a zveřejnění tohoto řádu jej dodržovat a
řídit se pokyny správce nebo členů výboru TK a písemně zveřejněnými pokyny.
4.
Hrací sezóna začíná v den uvedení prvního dvorce do provozu a končí v závislosti na počasí,
zhruba v 10. měsíci roku. Není-li stanoveno jinak, je nutno určený počet brigádnických hodin
nebo konkrétní práce odpracovat do doby určené stanovami TK. To stejné platí o úhradě
členských příspěvků. Termín úhrady + brigády do 30. 5. téhož roku.
5.
Chování v areálu, oblečení a obutí při hře na dvorcích
a/ chování – každý uživatel musí dodržovat pravidla slušného chování. Nerušit hlasitým
pokřikováním ostatní, neužívat hlavně při hře vulgarizmy, nevyvolávat hádky a zbytečné
spory. Předávat hrací plochu dalšímu uživateli v provozu schopném stavu a v určený čas.
Parkovat na k tomu určených místech. Chránit společný i soukromý majetek, hlásit správci
zjištěné závady a nepořádek. Mobilní telefon – na dvorci je zakázáno jeho používání! V jiné
části areálu lze používat pouze v případě, nejsou-li rušeni hráči na dvorci hlasitým hovorem
apod.
b/ obutí – používat obuv určenou pro tenis, jejíž podrážky nenarušují antukovou plochu. Tedy
ne obuv určenou pro jiné druhy sportu s hrubým nebo ostrým dezénem na podrážce (např. pro
turistiku, basketbal, běh apod.)
c/ oblečení – vhodné pro tenis. Zcela nevhodné je jakékoli civilní oblečení např,. kalhoty,
košile, blůzy, leginy, plavky, mnohobarevná trika s velkými čísly, různobarevné bermudy,
roztrhané a špinavé části oblečení. Nevhodné je hrát do „půl těla bez“...

6.
a/ pro všechny uživatele platí, že před nástupem na dvorec se stručně seznámí s tímto řádem a
se správcem dohodnou časy zahájení a ukončení hry.
b/ dvorec určený pro volnou hru lze obsadit na 60 minut včetně úpravy. V případě, že nejsou
další zájemci o hru, lze pobyt prodloužit neomezeně.
c/ v případě, že je více zájemců o hru na dvorcích, než je jejich kapacita, platí pravidlo, že:
• děti a žáci uvolní dvorec do 16 hodin
• dorost a hosté uvolní dvorec do 17 hodin
d/ ustanovení v bodech 6a, 6b, 6c platí pouze pro dvorce uvolněné ten který den pro volnou
hru. Obsazování dvorců pro výborem organizovaný trénink se řídí k tomu určeným a
zveřejněným rozpisem. Zde platí, že pokud rozpisem tréninků zadaný dvorec není v určenou
hodinu obsazen závodním hráčem, je na nejbližších 60 minut k dispozici pro volnou hru.
e/ hra může být zahájena pouze na řádně upraveném dvorci. To znamená dobře srovnaném
předchozím hráčem s tím, že v případě potřeby je náležitě po celé ploše zavlažen (nakropen)
dalším uživatelem. Nelze hrát na suchém (prašném), rozmáčeném nebo jinak narušeném
dvorci. Ve sporných případech rozhoduje správce.
f/ pro volné hraní lze dvorec zamluvit kdykoliv u správce dvorců nebo člena výboru TK.
g/ pronájem dvorců hostům, pokud jde o volnou hru, provádí správce, popř. přítomný člen
výboru TK. Ten též odpovídá za seznámení zájemců s tímto řádem a za výběr stanoveného
poplatku proti příjmovému dokladu.
h/ výši úhrady za pronájem dvorce pro volnou hru a pro ten který rok určuje usnesení výboru
TK.
7.
a/ provozování organizované trenérské činnosti je možné pouze se souhlasem výboru TK za
předem dohodnutých podmínek.
b/ v případě, že na dvorcích jsou trénováni hosté (nečlenové TK) v rámci schválené trenérské
činnosti – bez ohledu na věk – hradí si host pronájem celého dvorce. Výjimky schvaluje
výbor TK.
8.
Odpovědnost za dodržování provozního, hracího řádu a jeho dodržování odpovídají všichni
jeho uživatelé. Dohlíží správce areálu nebo přítomní členové výboru TK. Tyto osoby mají též
právo i povinnost vyzvat uživatele k jeho dodržování nebo je požádat o odchod ze dvorce či
areálu.
9.
Všechny sporné případy porušení řádu a pod. řeší na nejbližší schůzi výbor TK na základě
osobního nebo písemného podnětu dotčených osob.
Za výbor TK: H. Hochmut
Schváleno usnesením výboru TK v Rožmitále p.Tř. dne 3. března 2006

