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Provozní řád sportovního areálu Jednoty Bo|eradice

Všeobecné oodmínkv oro uživatele

1' Plovozovatelem spoÍtoviště.je Jednota orel Boleradioe,

2. Vstr-rp do areálu a používání sportoviště je na vlastní nebezpečí'

:' ri"J'u'tup"rn ao u."á'lu 'je každý návště\,ník povinen seznámit se s timto PÍolozním

řádem a plně jej Iespel1ovat'
+' spotoviitě je určeno k provozování následujících sportů :

renir, nohejbal. voLejbal a badminton
5' Vstup na úaci plochu je povolen pouze v čisté5poÍtovní obuvi s bladkou

podrážkou (tenisky' botasky, cvičky) a ve sportoním oblečení'

6. ve spoÍto\'íím arcálu je zakázá'no:
- Poúívání obuvi s kolikY (kopačky, trďry apod').

- Kouření' konzumace alkoholicLýoh nápojů a oÍíamných látek, 
-

. Voděoí psů, jízda na kole' kolečkových bruslich a vstup s kočárkem' . ' .

l' Nošeni nápojí do areálu je povoleno pouze v plasto\.;ch uzaviÍatelných lahvích

s, vst.'p octi dó 1 5 let je póvolen jen v doprovodu rodičů nebo- dospě1é osoby 
'(starši 

18 let)'

9' vstu; niadistÚot oa ts tet do 18let, bez doprovodu dospělé osoby, je možný se souhlasem

správce spoÍtoviště'
ro' š|ravce je oprávněn okamžitě ukončit úivání spoltoviště a \TkáZat z€ spoÍíoviště všechny

osoby, kieré nedodržují tento pÍovoaí řád, které svou činnostj okožují bezpečnost jiných

uzi.,át"m n"to posto Áji majétek a zaiizeni ato bez náhtaóy za případný ner1'užitý a zaplacený

Čas Za prona]em
1 1' V budově šaten.je možné použít wc a spÍchu.

ii' uzi'"ia .i pii pri'vzetí sporroviště zkontroluje jeho stav a případné závady neprodleoě ozrrámí

'prarci. 
kten ii posoudt a zaprŠe do prorozni Lnih1 sponovišté

lJ ÉoukoíČeničln;ostijeuŽi\alet povinen provesl útrJid. spočrrajici vočiíěnI a uÍovnanl

oo!Ťchu \leČnou Íohó7r nebo Laíačem a prostor předat spravci nebo nasIedujiclmu uživale]i

Ěnp"a"".t"al nebo 7ávadv musl uŽi\atel neprodleně oznámit spÍavci ltery je posoudt a

'uil!" 
ao p.o.,o"nl tnihy s|oftoviště' Nákladý na oprar,ry hradí v plném rozsahu uživatel, Lte1ý

škodu způsobil'

Provozní doba snortoviště

1' Provozní dobu sportoviště vyhlašuje a usměrňuje,jeho provozovatel Jednota olel Boleradice a

to vždy podle počasi a sta\u pov.chu

z. I toyz .'rncry powch sportoviště ''Terragreeď. 
umoáuje v podstatě celoločíí provoz, stanow]e

provozovatel provozní dobu sportoviště na období :

BŘEZEN až LISToPAD'

3' Denní provozní doba:

OD | 8:00 hod. DO: 21:00 hod.

4' Mimořádné r,yužití spoÍtoviště mimo tu1o dobu je možné po předchoám souhlasu

olovozovatele sportoviště



Ponděli - Pátek 08.00 - 14.00 hod 40'00 Kč/hoďl hřiště

Ponděli Pátek 14.00 - 21.00 hod 60.00 Kč/hoďl hřiště

Sobota Neděle 08.00 - 21.00 hod 60.00 Kč/hoď1 hřiště

Ceník

Permanentka hodinová . na 25 hodin 1000.00 Kč/25 hod/l hřiště

Vratná záloha při předání klíče 100'00 Kč
Poplatek za jednorázové použití sprchy 30'00 Kč
Celodenni pronájem 1 hiiště 600'00 Kč/den/l hřiště

Ceiodenní pronájem celého spoítoviště 1000'00 Kč/den/sportoviště

sleva pro čIeny '.lednotd orel Boleradice.. 50 "/"

Provozni a organizačnÍ podmínky

l \pÍa\ cem spodovišlěje
Iíg. JosefUherek, Bo|eradice, KloboucM 393 (nap.oti sportoviště)

2' Rezervace spoÍtoviště je nutná předem u splávce sportoviště a to:
Osobrrě: den předem po 19:00 hod. nebo v den rezervace od 7:00 do E:00 hod.
Tel.: 777 194 280,777 L94 480
E-mail: iq!419!@144!y44a iuherek@volnv.cz
Při ÍezeÍvaci uvládě,jte kontakt.

3. K1íče do sportoviště obdrží uživatel od splávce spoÍtoviště po zaplaceni poplatku a vratné
zálohy (viz cenik).

4. Po ukončení spoíová.Irí uživateluklidí spotoviště, uzaÍtl(n€ a vrátí klíče správci sportoviště,
kter'ý provede kontrolu sportoviště a vrátí uživaleli zálohu'

5' V případech nepřítomnosti správce (nemoc, dovolená, jiné), zabezpečí předání a převzeti kličů
(viz body 3 a 4) sl'Eva Steb]íková'tel':519 423 185

6' Celodemí rezervace hiiště nebo celého sportoviště (pořádáni tumajů) je nezb}'tná předem a to

nejméně 14 dnů' včetně zaplaceíí poplatku.

7 Dlouhodobé individuální rezervace více než 14 dnů, nemaj í prioritu před společnými akcemi,
spojenými s celodenní rezervací' Správce sportoviště uvědomí uživatele o zÍušeni ÍezeÍvace z
důvodů oořádání celodenní společné akce'

Tento proYozní řád by| schválen radou Jednoty Oř|a Boleradice.

8.4.2008
Datum Za Jednotu Orel Boleradice


