Provozní a hrací řád
tenisových kurtů Česká Lípa
Provozní řád stanovuje základní pravidla využívání areálu Tenisového klubu HORNETS
pro členy i nečleny klubu.
Cíle a poslání Tenisového klubu vymezují Stanovy tenisového klubu, které jsou k
nahlédnutí v pizzerii u obsluhy:
1. Na tenisových dvorcích jsou vítáni všichni sportovci, kteří dodržují pravidla slušného jednání a chování.
2. Ve všech prostorách Tenisového klubu všichni členové i hosté klubu udržují čistotu a pořádek a dodržují
přísný zákaz kouření s výjimkou povolení kouření pouze na terase a mají zákaz vstupu do prostoru
kavárny, šaten a WC v obuvi od antuky.
3. Na dodržování Provozního řádu dohlíží obsluha pizzerie. Při opakovaném hrubém porušení uvedených
zásad a po neuposlechnutí napomenutí má obsluha kavárny právo hru ukončit a hráče z areálu vykázat
bez nároku na vrácení hracího poplatku.
4. Parkování motorových vozidel v areálu je povoleno pouze na místech k tomu určených - parkoviště
nebo na ulici Na Nivách, příjezdová komunikace před vstupní branou. Jízdní kola je možné v areálu
umístit pouze do stojanu na kola.
5. Vodění psů do tenisového areálu a jejich pobyt je zakázán.
6. Uživatelé šaten nesmějí ponechávat po areálu volně své tenisové oblečení, ručníky a tenisovou obuv.
Tyto věci je nutno odložit do šaten.
7. Provozovatel neručí za majetek hráčů volně odložený v šatnách nebo na tenisových dvorcích.
Doporučujeme svým členům a hostům, aby osobní doklady, peníze nebo další cennosti neponechávali
bez náležitého zajištění a stálé kontroly.
8. Povinnosti všech členů Tenisového klubu HORNETS, rodičů dětí a ostatních hostů tenisového areálu je
se podrobně seznámit se zněním tohoto Provozního řádu a bezpodmínečně dodržovat v něm uvedené
podmínky, ustanovení a závazné pokyny.

Hrací řád
1. Tenisové dvorce jsou otevřeny denně od 9°° do 21°° hod. /do setmění/
2. Vstup na tenisové dvorce je povolen ve vhodné tenisové obuvi /rovná a měkká podrážka bez ostrých
hran/ a v čistém vhodném oblečení. Hraní v plavkách nebo do půli těla je zakázáno.
3. Před započetím hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho nakropit. Je zakázáno hrát na suchém prašném
dvorci.
4. Hrací doba je 60 minut. 5 minut před koncem hrací doby je nutné zahájit úpravu dvorců.
5. Po hře je nutné kurt upravit, nejdříve hrablem a potom koštětem /síťovačkou/ a to po celé ploše dvorce
včetně výběhů.
6. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných slovních
projevů. Zvláště je nutné se vyvarovat nepřiměřených hlasitých a vulgárních výkřiků.
7. Na dvorcích je nutné udržovat čistotu a pořádek, odpadky ukládat jen do nádob k tomu určeným.
8. Povinnosti všech členů Tenisového klubu HORNETS, rodičů dětí a ostatních hostů tenisového areálu je
se podrobně seznámit se zněním tohoto Provozního řádu a bezpodmínečně dodržovat v něm uvedené
podmínky, ustanovení a závazné pokyny.

