
                                 PROVOZNÍ ŘÁD A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ 
TENISOVÉ HALY TC CHRUDIM z.s.

1. Tenisová  přetlaková hala TC Chrudim z.s., U Parku 135, Chrudim (dále jen „hala“), je majetkem 
zapsaného spolku, tvořeného členy TC Chrudim z.s. (dále jen „klub“), které zastupuje Výkonný 
výbor TC Chrudim.

2. Provozní doba haly je od 8:00 hod. do 21:00 hod., pouze Vyjímečně může být po dohodě se 
správcem prodloužena do 22:00 hod. V případě, že brzké ranní či pozdní večerní hodiny nejsou 
rezervovány, lze denní provoz haly zahájit později či ukončit dříve.
Ve dnech státních svátků může být na základě oznámení klubu čas provozních hodin omezen.

3. Hala je určena pouze ke hře tenisu, nepovolí-li klub výjimku.

4. Hala je přístupná v provozní době pouze osobám, kteří mají buďto stálou nebo jednorázovou 
rezervaci kurtu, klubovým trenérům k využití rezervovaných hodin, členům výkonného výboru a 
správci klubu. Do haly mohou vstoupit také rodiče či jiní zástupci doprovázející a vyzvedávající 
nezletilé děti.

5. Hala zahrnuje 2 antukové dvorce, během halové sezóny jsou k dispozici i šatny a sociální 
zařízení. Případný ohřev TUV je na operativním rozhodnutí klubu. Klubovna i občerstvení (Bistro 
Chrudim) jsou během halové sezóny uzavřeny. 

6. Hráči i ostatní návštěvníci haly jsou povinni řídit se pokyny správce a dbát na bezpečnost 
ostatních hráčů i jiných osob. V případě zjištění jakékoliv závady na kurtu, na hale či v šatnách a 
sociálním zařízení, je osoba povinna tuto závadu neodkladně nahlásit správci. 

7. Hráči(i) jsou povinni ukončit hru včas před koncem své rezervace tak, aby byl kurt řádně 
upraven hrablem a sítí a byl k dispozici hráčům, kteří mají následující rezervaci. Úprava kurtu po 
hře musí proběhnout v rámci zakoupené hrací doby tak, aby nezasahovala do následují hrací 
hodiny.

8. V případě jednorázové rezervace je hráč povinen zaplatit poplatek za kurt před vstupem na 
kurt. Nemůže-li hráč tento rezervovaný čas dodržet nebo nemůže-li přijít vůbec, může předat 
rezervovaný termín náhradníkovi a informuje o tomto správce. 
V případě dlouhodobých pronájmů má hráč kurt rezervovaný po celé herní období a má právo za 
sebe poslat náhradníka.
V případě nevyužití rezervovaného termínu klub poplatek za kurt nevrací.

9. Provozovatel má právo rozhodnout o uzavření haly. V takovém případě mají předplatitelé 
nárok na vrácení částky za neuvyžité hodiny v hale.

10. Obsazování jednotlivých dvorců hráči se řídí týdenním rozpisem a pokyny správce tenisového 
areálu. Zájemci o hodinové hraní jsou povinni se hlásit u správce před zahájením hry a uhradit 
poplatek za hodinové hraní. Detailní informace jsou uvedeny v „Pravidlech obsazování kurtů“.
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11. Za provoz a údržbu tenisové haly je zodpovědný provozovatel. Členové klubu, ostatní hráči a 
návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád haly, pravidla sportovního a společenského 
chování na dvorcích i mimo ně. Dále jsou povinni udržovat pořádek v šatnách, v sociálních 
zařízeních, stejně jako v ostatních prostorách tenisového areálu.

12. Vstup na hrací plochu kurtu je povolen pouze ve sportovní obuvi určené či vhodné pro 
antukový povrch a ve vhodném oblečení. Je zakázáno vstupovat na hrací plochu v tretrách, 
kopačkách nebo jinak nevhodné obuvi, která by mohla poškodit povrch kurtu.

13. V době konání mistrovských utkání, přeborů, turnajů a jiných akcí je provoz tenisového areálu 
omezen a je řízen ředitelem soutěží a správcem. Za rezervované hodiny budou nabídnuty 
náhradní termíny.

14. Užívání tenisové haly je na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv 
úraz, způsobený porušením tohoto provozního řádu. Úrazy hlásí hráči správci tenisové haly, který 
provede zápis do knihy úrazů a v případě potřeby přivolá lékaře. Drobná poranění je možno 
ošetřit na místě, lékárnička je k dispozici u správce.

15. Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí hráčů.
Hráčům je zakázáno zasahovat do elektroinstalace haly a jakkoliv manipulovat s prostorovými 
termostaty a ovladači osvětlení.

16. V hale je zakázána jakákoliv manipulace s ohněm, kouření (i elektronických cigaret) a požívání 
alkoholických nápojů.

17. Aktuální organizační opatření a případná omezení či nařízení státních orgánů vztahující se k 
provozu haly budou klubem oznámena a vyvěšena na informační tabuli provozní budovy a na 
klubovém webu.

18. Na provoz haly se přiměřeně uplatní i aktuální verze Provozního řádu TC Chrudim. V případě 
rozporu má přednost během halové sezóny tento Provozní řád haly.

19. Provozní řád haly je zároveň i smluvními podmínkami mezi klubem a uživatelem / hráčem. 
Rezervací, popř. užitím kurtu hráč akceptuje tento provozní řád a zavazuje se zaplatit za rezervaci 
poplatek dle aktuálního ceníku. 

V Chrudimi dne  4.10.2022                                                              Výkonný výbor TC Chrudim z.s. 
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