Návštevný poriadok
Tenisová hala
1.
Vstup do priestorov haly a prevádzkových priestorov majú dovolené iba tí športovci, ktorí majú pridelenú
užívaciu hodinu podľa rozvrhu.
2.
Športovci môžu vstúpiť do priestorov haly spolu so zodpovedným vedúcim maximálne 15 minút pred
prideleným užívacím časom a musia ich opustiť do 30 minút od jeho skončenia.
3.
Športovci môžu vstúpiť na hraciu plochu 5 minút pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť do 5
minút od jeho skončenia.
Hráči sú povinní po ukončení hry upraviť a upratať tenisový dvorec, a to v rámci zakúpeného časového
limitu.
4.
Je zakázaný vstup nepovolaným osobám do technologických priestorov a priestorov vyhradených
zamestnancom.
5.
Na športovú plochu je povolený vstup len v športovej obuvi a vhodnom športovom oblečení.
6.
Zabezpečenie bezpečnostných, poriadateľských, zdravotníckych a požiarnych služieb počas konania
súťažných zápasov si plne zabezpečujú príslušní usporiadatelia, ktorí majú uzatvorenú riadnu nájomnú
zmluvu na príslušné nebytové priestory.
7.
Užívateľ športovej plochy a príslušných obslužných prevádzkových priestorov je povinný hlásiť vedúcemu
prevádzky všetky poruchy a škody, ktoré vznikli pri užívaní týchto priestorov.
Hráči sú povinní správať sa v hale ohľaduplne a opatrne zaobchádzať so športovým náradím tak, aby
nepoškodili konštrukčné prvky haly.
V prípade zistenia akejkoľvek závady na kurte alebo na konštrukcii haly hráči informujú správcu a zapíšu
závadu do prevádzkového denníka, ktorý je uložený u správcu.
8.
V prípade výpadku elektriny sa automaticky spúšťa záložný zdroj.
Ak sa jedná o dlhší výpadok prúdu, opustite priestor haly a informujte správcu.
V prípade výpadku elektriny a súčasne silného vetra opustite priestor haly a vyčkajte na uvedenie zariadenia
do štandardného prevádzkového stavu a riaďte sa pokynmi správcu.
9.
Všetky väčšie úrazy sa zapíšu do knihy úrazov.

10.
Pri odchode z obslužných miestností používaných pri športovej činnosti skontrolujte a vypnite elektrické
osvetlenie, uzatvorte všetky vodovodné kohútiky a riadne uzamknite športový objekt.
11.
Dodržujte v priestoroch haly a okolí čistotu a poriadok, hospodárte s inventárom a materiálom
nachádzajúcim sa v objekte a chráňte majetok, dodržujte všetky protipožiarne opatrenia:
– prekontrolujte uzatvorenie okien a dverí
– pri použití elektrických spotrebičov dbajte o ich správne používanie
12.
V celom objekte je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, konzumovať alkohol a drogy.
13.
Prevádzkovateľ neručí za voľne odložené veci, odporúča užívateľom a návštevníkom nechať ich v
uzamknutej šatni alebo zobrať ich so sebou do priestorov športovej plochy.
14.
Osoba poverená správou haly má právo ukončiť program či vylúčiť účastníka programu v prípade, že
účastník alebo skupina nedodržiava prevádzkový poriadok, bezpečnostné normy alebo pokyny
zamestnancov.
15.
Upratovanie spoločne používaných priestorov vykonáva upratovačka priebežne podľa pokynov vedúceho
prevádzky a v závislosti na dohodnutom harmonograme upratovania.

Je zakázané:
•
•
•

vodiť do priestorov haly psy a iné zvieratá
vstupovať s bicyklom, kolieskovými korčuľami a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť
škodu na majetku
v priestoroch haly je prísny zákaz fajčiť

