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V Březníku 21.4.2009 

Provozní řád antukového kurtu: 

Provozovatel: TJ SOKOL Březník, Březník 172, 675 74 BŘEZNÍK, I ČO 604 19 504 

Správce: Josef Menšík, Březník 5, 675 74 BŘEZNÍK, tel: 568 643 305 

Rezervace: Věra Janatová,  Březník 87, 675 74 BŘEZNÍK, tel: 731 475 048 (v pracovní době na obecním úřadě) 
 Informace denně od 9 do 20 hodin. 

A.  Vstup na kurt:  
1) Provozní doba pro veřejnost s možností pronájmu sportoviště za poplatek – viz příloha č. 1 
2) Vstup na kurt a do prostor šaten je možný až po uhrazení poplatku za pronájem sportoviště. Poplatek nájemce uhradí 

v hotovosti paní Janatové a současně nahlásí jména hráčů, kteří s ním kurt využijí. 
3) Vstup na kurt a do prostor šaten je umožněn vydáním klíčů po uhrazení nájemného. 
4) Pronájem kurtu končí vrácením klíčů od kurtu. 

B.  Ceník pronájmu: 
1) Ceník pronájmu – viz příloha č. 1 
2) Na uhrazenou částku obdrží  nájemci účetní doklad (vstupenku nebo stvrzenku).  
3) Permanentka je vydaná na jméno konkrétního držitele. Permanentku rodičů mohou použít také děti držitele mladší 

18 roků. Jména oprávněných uživatelů budou uvedena na permanentce. Zapůjčit nebo prodat permanentku k použití další 
osobě není možné. V případě jejího zneužití bude odebrána bez nároku na vrácení uhrazené částky. 

4) Uvedená cena zahrnuje poplatek za pronájem kurtu, pronájem uzamykatelné skříňky a poplatek za použití sociálního 
zařízení v suterénu sokolovny.  

5) Uhrazením příslušného poplatku souhlasí nájemce s ustanovením tohoto provozního řádu a zavazuje se veškerá tato 
ustanovení v plné míře dodržovat. 

6) Nejsou-li hráči na kurtu v jedné cenové kategorii bude v případě jednorázového vstupného hrazena cena kategorie dražší. 

C.  Časový rozvrh pronájmu a rezervace objednávek: 
1) Časový rozvrh objednávky kurtu je předem nutno rezervovat telefonicky nebo osobně u paní Janatové. Bez předchozí 

rezervace bude umožněn zájemci vstup na kurt pouze v případě, že na požadovanou dobu není zadána již jiná rezervace. 
2) Rezervaci kurtu je možno provést nejdříve 14 dnů předem. 
3) Bezplatně zrušit rezervaci je možné nejpozději 3 hodiny před časem na který je rezervace objednána. 
4) Za nezrušenou a nevyužitou rezervaci bude vybrán poplatek ve výši 100,- Kč. Splatnost poplatku je nejpozději při příští 

návštěvě kurtu. Bez zaplacení tohoto poplatku nebude konkrétní osobě příště umožněn vstup na kurt. 
5) Nedostaví-li se nájemce nejpozději 5 minut před objednaným termínem pro klíče od kurtu je možné kurt pronajmout 

dalšímu zájemci a tato rezervace se považuje za nezrušenou a nevyužitou. 
6) V jednom dni je jedné osobě umožněn vstup na kurt na maximálně 2 hodiny. V aktuální den je možno stejné osobě 

pronajmout kurt i na delší dobu, není-li na pronájem volného kurtu jiný zájemce. 

D.  Práva a povinnosti nájemce: 
1) Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu všech míst a zařízení celého areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti 

vlastní i ostatních. 
2) Veškerá činnost hráčů v areálu sportoviště je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nezodpovídá nájemci ani 

třetím osobám za žádné hmotné či zdravotní škody, které by jim v souvislosti s užíváním sportoviště vznikly. 
3) Pohyb po kurtu je možný výhradně ve vhodné sportovní obuvi s hladkou podrážkou.  
4) Užívání kurtu je možné výhradně za účelem provozování sportovní činnosti. 
5) V prostoru kurtu je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. 
6) Do prostoru kurtu je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 
7) Do prostoru kurtu je zakázáno vjíždět na motocyklu, jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích či skateboardu. 
8) Opírání jakýchkoliv předmětů o oplocení kurtu je zakázáno. 
9) Před zahájením hry, pokud je povrch kurtu suchý, je nájemce povinen dostatečně pokropit plochu kurtu vodou. 

10) Po ukončení hry je nájemce povinen uvést kurt do původního stavu, zejména srovnat nerovnosti antuky hrablem, 
stáhnout sítí, očistit lajny a zakropit vodou. O čas potřebný na údržbu kurtu nelze překročit dohodnutou dobu pronájmu. 

11) Nájemce je povinen řídit se pokyny paní Janatové, správce sportoviště nebo zástupce provozovatele. 

E.  Vyloučení z areálu: 
1) V případě porušení výše uvedených zásad je správce zařízení, paní Janatová nebo zástupce provozovatele oprávněn 

vykázat provinilce ze sportoviště bez nároku na navrácení zaplaceného poplatku za pronájem kurtu. 
 
Za provozovatele: 

Vladimír Babčan,  
starosta TJ SOKOL Březník 
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Příloha č. 1 k provoznímu řádu antukového kurtu 

 

Provozní doba a ceník pronájmu:  
 

A. Provozní doba: 

Provozní doba kurtu je denně od 9 do 21 hodin 
 

1) Kurt je provozován jako sezónní sportoviště, obvykle v období duben – říjen.  
2) Zahájení a ukončení sezóny vyhlásí provozovatel na základě aktuálních klimatických podmínek. 
3) Časová jednotka pronájmu kurtu začíná vždy v celou hodinu. 
4) Po předchozí dohodě se správcem kurtu lze dohodnout individuální provozní dobu i mimo zde uvedený 

rozsah.  
5) Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu či omezení provozní doby při konání vlastních sportovních akcí 

nebo při nepříznivém počasí. 

 

B. Ceník pronájmu: 

cenová kategorie nájemce / způsob pronájmu jednorázový vstup roční permanentka 

A plná cena 130,- Kč / hod. 2.300,- Kč 

B zlevněná vstupenka* 80,- Kč / hod. 1.500,- Kč 

C plná cena 
člen TJ Sokol Březník 

80,- Kč / hod. 1.500,- Kč 

D zlevněná vstupenka*  
člen TJ Sokol Březník 40,- Kč / hod. 800,- Kč 

E senioři nad 65 let, seniorky nad 60 let zdarma 

F poplatek za úklid kurtu 100,- Kč 

S storno objednávky méně než 3 h 
předem  100,- Kč  

X vyhrazené hodiny TJ Sokol Březník zdarma 

 storno objednávky více než 3 h 
předem zdarma 

* sleva pro děti a mládež do 18 roků, pro studenty do 26 roků a pro důchodce 
 pro uznání slevy nutno předložit doklad (občanský nebo studijní průkaz, důchodový výměr) 

 

Nejsou-li hráči na kurtu v jedné cenové kategorii bude v případě jednorázového 
vstupného hrazena cena kategorie dražší (provozní řád kurtu, bod B., odstavec 6) 
 


