
Provozní řád antukových ploch ve Velké Jesenici

1) Provozovatelem je TJ Sokol Velká Jesenice.

2) Jednotlivá hřiště slouží přednostně pro tréninky a zápasy oficiálních týmů TJ Sokol 
Velká Jesenice, ZŠ a MŠ. Takovéto aktivity musí být předem oznámeny 
provozovateli a zaznamenány v rozvrhu užívání kurtů.

3) V době, kdy se na kterémkoli ze hřišť nekoná žádná plánovaná akce, mohou tato 
hřiště využívat občané, kteří splnili některý z bodů odstavce 7) tohoto provozního 
řádu.

4) Všichni hráči, případně pořadatelé jsou povinni před hrou užívané plochy upravit, tj. 
zejména nakropit. Po ukončení hry jsou hráči, případně pořadatelé povinni plochy 
zamést a v případě, že je nikdo na hřišti nestřídá uklidit i užívané nářadí a náčiní. 
Hráči i pořadatelé jsou povinni dodržet pokyny zástupců provozovatele.

5) Na antukových plochách a v jejich bezprostředním okolí je zakázáno kouřit.

6) Pokud hráči závažným způsobem poruší některé „Zásady užívání antukových 
ploch“, mohou být provozovatelem potrestáni odebráním oprávnění ke hře.

7) Podmínky užívání hřišť:

a) Nabytím práva bezplatného užívání hřišť je osobní odpracování 
stanoveného počtu brigádnických hodin ve prospěch TJ Sokol Velká 
Jesenice. Potřebný počet hodin včetně termínů každoročně schválí 
výkonný výbor TJ Sokol.

b) Bezplatně mohou hřiště užívat také rodinní příslušníci osob splňujících 
bod a).

c) Právo užívání hřišť mají také držitelé individuální permanentní průkazky, 
kterou lze zakoupit na celou sezónu za cenu 1000,- Kč. Průkazka je pro 
jednu osobu a je nepřenosná.

d) Provozovatel může zřídit přenosné permanentky za smluvní cenu.

e) Jednorázový poplatek za pronájem jednoho hřiště na jednu hodinu je 80 
Kč. V případě, že hřiště využívají společně osoby splňující některý z bodů 
a) – d) a ostatní, je poplatek pro ostatní poměrnou částkou vypočtenou 
podle počtu osob.

f) Pro větší skupiny a jednorázové akce je možné s provozovatelem sjednat 
cenu dohodou.

8) Provozovatel vede:

- průběžnou evidenci odpracovaných brigádnických hodin

- „Provozní deník“ ve kterém zaznamenává všechny podstatné údaje 
k určení odpovědnosti za případně vzniklé škody na majetku




