
Provozní řád 
LTC Bakov nad Jizerou z.s. 

 

1. Na dvorcích může hrát jen člen oddílu tenisu LTC, který má splněny povinnosti k 

oddílu tenisu (zaplacené příspěvky a odpracované brigády), nečlenové za poplatek 
120kč za hrací hodinu a hosté se smluvně pronajatými hodinami. 

2. Všichni hráči jsou povinni dodržovat tento hrací řád a řídit se pokyny správce areálu, 

členů výboru LTC, případně dalšími pokyny zveřejněnými na vývěskách.  

3. Přivede-li si dospělý do areálu dítě mladší 15–ti let, ručí za jeho bezpečnost.  
4. Provozování trenérské činnosti je možné pouze se souhlasem výboru LTC či správce 

za předem dohodnutých podmínek. 

  Práva a povinnosti návštěvníků 

5. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech 

míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i 

ostatních. 
6. Vstup na kurty je možný pouze za účelem hraní tenisu ve vhodné tenisové obuvi, 

která neničí hrací povrch a vhodném sportovním oblečení. 

7. Před započetím hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho nakropit. Je zakázáno hrát na 

suchém a prašném kurtu. Naopak po deštivém počasí nelze hrát na rozmáčeném a 
změklém povrchu. 

8. Po skončení hry je hráč povinen kurt uklidit – srovnat povrch do roviny pomocí 

dřevěného hrabla a následně kurt zamést po celé jeho ploše a v případě potřeby jej i 
pokropit. 

9. Na dvorcích je nutno udržovat čistotu a pořádek. Odpadky je nutno vyhazovat do 

nádob k tomu určených.  
10. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách či dalších 

prostorách areálu tenisových kurtů. 

11. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, 

které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních 
osob.  

12. Zjistí-li hráči škodu v prostoru kurtu, je povinen ji ihned nahlásit správci. To samé 

ujednání platí v případě vzniku škody v průběhu hry. 
13. Ve vnitřních prostorách klubovny a šaten je zakázáno kouření. 

14. Přání a stížnosti týkající se provozu areálu mohou návštěvníci uplatnit u správce 
areálu. 

Kontakt na Správce dvorců:       Daniel Zemanovič,  Tel.: 604833624 


