
Provozní řád tenisového areálu TJ Červený Kostelec 
 

A. Základní ustanovení 

1. Provozní řád stanovuje základní pravidla využívání areálu tenisového oddílu TJ Červený 
Kostelec (dále jen TO) pro členy i nečleny klubu. 

2. Cíle a poslání TO vymezují stanovy TJ Červený Kostelec (k nahlédnutí na webu TJ Červený 
Kostelec). 

3. V areálu TO jsou vítáni všichni sportovci, kteří dodržují pravidla slušného chování. 

4. V areálu TO všichni členové i hosté klubu udržují čistotu a pořádek a ve vnitřních prostorách 
klubovny a šaten dodržují přísný zákaz kouření (týká se i elektronických cigaret). 

5. Do areálu TO je možno vstupovat se zvířaty pouze na vodítku. V případě problémového 
chování zvířete nebo majitele může správce rozhodnout o jejich vykázání.  

6. V areálu TO je zákaz jízdy na kolech, koloběžkách a jiných vozítkách (např. skateboard, 
segway...). Kola, koloběžky a další vozítka lze v areálu pouze vést a lze si jej uschovat na místě 
k tomu určeném před vchodem do areálu a za zázemím.  

7. Je zakázáno nosit alkohol do prostoru tenisových dvorců. 
 
B. Členství v tenisovém oddílu a platba za pronájem kurtů 

1. Členem TO se může stát jakákoliv osoba se zájmem o hraní závodního či rekreačního tenisu. 

2. Členem TO se stává každý, kdo zaplatí členské příspěvky. Jejich výši určuje v. v. 

3. Členské příspěvky lze hradit v hotovosti v klubovně u správce.  

4. Poslední termín pro zaplacení členských příspěvků je 31. května. Na člena, který po  tomto 
termínu nebude mít splněny své povinnosti, bude pohlíženo jako na nečlena a to se  všemi 
nevýhodami z toho plynoucími. 

5. Cenu pronájmu tenisového dvorce na 1 hod. (60 min., platí se každá započatá hod.) schvaluje 
v. v. tenisového oddílu a bude vyvěšena v tenisovém areálu. 

6. V případě naplněné kapacity kurtů mohou po 17. hod. hrát na tenisových dvorcích TO pouze 
hráči starší 15 let. 

 
C. Rezervace kurtů 

1. K rezervaci veřejnosti jsou určeny dvorce č. 5 a 6.  

2. Rezervace kurtů je možná osobně u správce, popř. na e-mailu j.diblik@centrum.cz.  

3. Rezervovat lze kurt minimálně den před hraním. 

4. V případě, že se hráči nedostaví na zarezervovaný kurt v určený čas, po 10 minutách jeho 
rezervace zaniká a správce může tento kurt obsadit jiným zájemcem. 

D. Hrací řád 

1. Za organizaci hry zodpovídá správce areálu TO a členové v. v. 

2. V případě nepřítomnosti správce jsou hráči povinni ohlásit svoji přítomnost na tel. č., které je 
vyvěšeno na klubovně TO. 

3. Vstup na tenisové dvorce je povolen v tenisové obuvi a v čistém vhodném oblečení. Hraní 
v plavkách nebo do půli těla je zakázáno. 

4. Před započetím hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho nakropit. 

5. Hrací doba je 60 minut. 5 minut před koncem hrací doby je nutné zahájit úpravu dvorců. 
V případě neúplné obsazenosti kurtů lze hrací dobu prodloužit. V případě přítomnosti 
čekajících hráčů na dvorec je třeba hrací dobu dodržet.  



6. Za obsazený tenisový dvorec se považuje dvorec, na němž jsou přítomni min. 2 hráči.  

7. Po hře je nutné kurt upravit sítí, popř. koštětem, a to po celé ploše dvorce (až k plotům). 

8. 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. 

9. Na dvorcích je nutné udržovat čistotu a pořádek, odpadky ukládat jen do nádob k tomu 
určeným. 

10. Na dodržování hracího řádu dohlíží správce. Při opakovaném hrubém porušení uvedených 
zásad a po neuposlechnutí napomenutí má správce právo hru ukončit a hráče z areálu 
vykázat, u hostů bez nároku na vrácení hracího poplatku. 

11. Lékárnička první pomoci se nachází u správce. 
12. Během mistrovských utkání platí v areálu zákaz hry rekreačních hráčů, pokud se nebude hrát 

mistrovské utkání pouze na třech kurtech (1–3, popř. 4–6).  

E. Klubovna 

1. Klubovnu vede a zodpovídá za ni správce areálu TO a členové v. v. 

2. Otevírací dobu klubovny: Všední den 15–20 hod., v průběhu akcí po celou dobu konání akce.  

3. Vedoucí klubovny odpovídá za svěřené finanční prostředky a zboží. 

4. Návštěvníci odpovídají za bezpečnost a zdraví sebe i svých dětí. Jsou také odpovědni za své 
odložené věci. 

5. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek v prostorách klubovny a okolí. 

6. Vedoucí klubovny či správce má právo vykázat z klubovny osoby, které porušují provozní řád 
klubovny. 

7. Vedoucí klubovny odpovídá za zákaz prodeje alkoholických nápojů nezletilým a dodržování 
hygienických předpisů. 

8. V klubovně je zakázáno vykonávat činnost obtěžující přítomné členy (např. vyplétat rakety 
apod.). 

9. Vstup do klubovny TO mají povolen členové TO a dále návštěvníci areálu, kteří se v minulosti 
neprohřešili proti provoznímu řádu TO. 

 

 

V Červeném Kostelci dne 21. 3. 2017 
Výkonný výbor tenisového oddílu TJ Červený Kostelec 


