
Provozní řád sportoviště TK Polevsko na rok 2009 
Vstup a činnost v areálu sportoviště POLEVSKO musí být v souladu s tímto provozním řádem a je na vlastní nebezpečí! 
Děti do 12 let pod dohledem rodičů. 

• Činnost v areálu sportoviště POLEVSKO je řízen pokyny správce sportoviště. 
• Určení jednotlivých sportů, které mohou být provozovány na sportovišti:  

o umělý trávník – tenis 
o tenisová zeď - tenis 
o asfalt – košíková 

• Ostatní sportovní činnost může být provozována po dohodě se správcem, činnost na asfaltové ploše určuje správce. 
• PROVOZNÍ DOBA:  

o pondělí – pátek  08.00 - 21.00 hod. 
o sobota, neděle, svátky 09.00 - 21.00 hod. 
o z důvodu snížené viditelnosti může být čas omezen 

• Vstup na umělý trávník je povolen pouze ve vhodné obuvi s nebarvící podrážkou a určené pro tenis. 
• Děti do 10 let mohou hrát na umělém (trávník) povrchu pouze za přítomnosti osoby starší 18-ti let 
• V areálu sportoviště POLEVSKO je zakázáno:  

o zákaz lezení na sportovní zařízení, oplocení,  
o zákaz kopání míčem do oplocení, tenisové zdi 
o zákaz pití alkoholických nápojů a kouření v celém sportovním areálu 
o zákaz vstupu domácímu zvířectvu 
o zákaz vjezdu motorových vozidel do areálu 
o zákaz poškozování areálu 

• Při zjištění závady sportovního zařízení, okamžitě nahlásit správci. 
• Udržovat čistotu a pořádek. 
• Porušení tohoto provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu správcem nebo pověřenou osobou. 
• V případě předem objednaných kurtů a nedostavení se do 10 min. po čase objednávky bude kurt uvolněn dalším hráčům. 
• V případě, že budou kurty objednány a objednaní hráči se nedostaví bude jim při příštím hraní tato hodina účtována (neplatí při nepřízni 

počasí – deště) 
• Možnost hry nohejbalu v předpisové obuvi. 



 

 

 

 

Nová cedule: 1 m  x 1,5  

Přísný ZÁKAZ ZAPOČETÍ HRY PŘED zaplacením (včetně permanentek). Kurty jsou nově monitorovány kamerovým systémem.  
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