PROVOZNÍ ŘÁD
BEACHVOLEJBALOVÝCH KURTŮ
Provozní řád se vztahuje na beachvolejbalové hrací plochy - 4 beachvolejbalové kurty společnosti STAREZ - SPORT, a.s. umístěné v
areálu Koupaliště Riviéra, ulice: Bauerova, Brno Pisárky (dále Provozovatel).
Zástupce provozovatele (dále jen Správce) je Provozovatelem pověřená osoba, která je přítomna v areálu a je oprávněna řešit případné připomínky a stížnosti. Tato osoba rovněž přijímá platby za
služby a půjčuje potřebné sportovní pomůcky proti vratné záloze.
Zákazník jedna osoba nebo skupina osob (také Uživatelé), která si
objedná beach volejbalový kurt, zaplatí smluvní cenu a užívá kurt v
souladu s dobrými mravy a tímto Provozním řádem (PŘ).
1.	Všichni Uživatelé a osoby pohybující se po kurtech jsou povinni se seznámit s tímto PŘ a dodržovat jej.
2.	Užívat kurty ke schváleným sportovním aktivitám je možné Zákazníkem po zaplacení smluvní ceny na fakturu nebo na místě Správci. Spolu s kurty je Zákazník oprávněn užívat určené
šatny, sociální zařízení a okolní plochy v provozní době kurtů.
Kurty jsou vybaveny lajnami a sítí. Zákazník si může po úhradě
půjčovného a složení vratné zálohy půjčit míč případně další
sportovní pomůcky. V případě nevrácení nějakého míče nebo
pomůcky příslušná záloha propadá.

po času rezervace, má se za to, že zákazník nemá zájem
o čerpání služeb a Správce může kurt poskytnout jinému
Zákazníkovi.
10.	Z důvodu špatného počasí lze dohodnout náhradní termín
pouze telefonicky – 604 231 755.
11.	Na kurtu je povolen maximální počet hráčů 6.
12.	Po ukončení hry jsou Uživatelé povinni uvést plochu do původního stavu – hrablem do roviny.
13.	Beachvolejbalové kurty je přípustné užívat pouze k účelu jejích určení, tj. k sportu a oddechu, výjimky povoluje Provozovatel.
14.	Provozovatel neodpovídá za zranění a poškození majetku zákazníků, pokud je prokazatelně nezavinil. Všichni Uživatelé
beachvolejbalových kurtů jsou povinni počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví, na majetku, na přírodě a životním
prostředím.
15.	Všichni Uživatelé kurtů jsou povinni se řídit pokyny ohledně
bezpečnosti, hygieny, dodržování pořádku a všech aspektů
provozu a užívání beachvolejbalových kurtů.
16.	Odhazování odpadků mimo odpadkové koše je zakázáno.
17.	V prostoru pískoviště beachvolejbalových kurtů se zakazuje
odkládat jakékoliv věci.

3.	Provozní doba kurtů je denně od 9.00 hod. do 21.00 hod.,
provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu změnit nebo
omezit. Kurty se nachází v placené zóně areálu Koupaliště Riviéra. Je proto nutné v sezóně provozu koupaliště projít přes
pokladnu a uhradit vstupné do areálu dle podmínek vstupu na
koupaliště.

18.	Do pískoviště beachvolejbalového kurtu se zakazuje vstup ve
znečištěné obuvi.

4.	Minimální doba pronájmu je jedna hodina. Delší pronájmy jsou
celé násobky jedné hodiny a začínají vždy v celou hodinu.
Cena se vypočítává z aktuálního ceníku - viz. ceník.

20.	Na beachvolejbalových kurtech je zakázáno vnášet ostré a
skleněné předměty (např. lahve, sklenice apod.).

5.	Rezervace kurtů je možná v době od 8:00 do 15:00 hodin na tel.: 604 231 755 nebo e-mailové adrese:
beachvolejbal@starezsport.cz
6.	Předání klíčů a platba jednorázového pronájmu kurtů probíhá
v provozní době sezóny koupaliště v bufetu u dětského hřiště.
Mimo sezónu koupaliště prostřednictvím Správce.
7.	Rezervace bude přijímána pouze emailem –
beachvolejbal@starezsport.cz s uvedením fakturačních
údajů a přesného data a času pronájmu kurtu.
8.	Zrušení rezervace je možné minimálně 48 hodin dopředu, a
to na beachvolejbal@starezsport.cz - do předmětu napsat:
„zrušení rezervace“. Při pozdějším zrušení rezervace uhrazená záloha propadá ve prospěch Provozovatele.
9.	
Pokud nejpozději 5 minut před časem objednané rezervace kurtů nedojde k zaplacení ceny nebo se zákazník s
uhrazenou cenou za užívání kurtů nedostaví do 5 minut
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19.	Užívání vulgarismů se považuje za chování v rozporu s dobrými mravy.

21.	V celém prostoru kurtů se zakazuje kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných látek.
22.	Do prostoru kurtů platí zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty,
jízdními koly a jinými dopravními prostředky.
23.	Peníze a jiné cennosti jsou Uživatelé povinni vzít si sebou na
kurty k osobnímu dohledu.
24.	Uživatelé jsou dále povinni oznamovat Provozovateli jakékoliv
pokusy a poškození areálu, jakož i oznamovat zjištěné škody
(lhostejno kdo škodu způsobil), zejména škody na oplocení a
zámcích na vstupních brankách. Pokud zákazník poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit Správci. Úmyslně
způsobené škody je uživatel povinen odstranit na vlastní náklady, nebo opravu v celé výši uhradit.
25.	V případě, že Zákazník hrubým způsobem poruší PŘ, má správce právo vyloučit Zákazníka z užívání kurtů, a to bez náhrady.
Tento PŘ nabývá účinnosti 1. 5. 2018 a je platný bez omezení doby.
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