
HRACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD 
TENISOVÉ  KURTY  HODONICE  

 
1. Vlastníkem tenisových kurtů Hodonice (dále jen kurty) je Obec Hodonice. 
 
2. Ke hře v areálu kurtů jsou oprávněni volně příchozí zájemci, kteří zaplatí příslušný 

jednorázový poplatek za uvedenou sportovní činnost správci kurtů.  
 

3. Seznam povolených sportovních činností v areálu kurtů a ceník za používání jednotlivých 
částí areálu kurtů pro sportovní činnost, je uveden v příloze tohoto Hracího a provozního řádu. 

 
4. Jiné sportovní činnosti než ty, které jsou vyjmenovány v příloze tohoto Hracího a provozního 

řádu, jsou v areálu kurtů zakázány.  
 

5. Provozní doba kurtů: Duben – Srpen …14.00 – 20.00, Září – Říjen … 14.00 – 19.00, 
v ostatních případech dle dohody - na tel. čísle: 737 841 881 

 
6. Vstup na kurty je možný pouze v níže uvedených případech: 

 
• provozní doba kurtů 
• rozhodnutí správce kurtů o povolení vstupu na kurty mimo provozní dobu.  
 

7. Mimo případy uvedené v bodu -6- jsou kurty uzamčeny a vstup do areálu kurtů je důsledně 
posuzován jako neoprávněný vstup na cizí pozemek. 

 
8. Rezervaci dvorců kurtů pro jednotlivé sportovní činnosti může zájemce provádět osobně nebo 

telefonicky na tel. č. 737 841 881. O rezervaci jednotlivých částí kurtů je veden správcem 
kurtů písemný záznam do denního hracího plánu. O přidělování jednotlivých částí kurtů 
rozhoduje správce kurtů. Přitom má na zřeteli, aby byli úměrně a rovnoměrně uspokojeni 
všichni zájemci. Čekací doba nástupu na dvorec kurtů je 5 minut, pokud v této lhůtě hráči 
nenastoupí ke hře, rezervace propadá ve prospěch dalších zájemců. 

 
9. Správce kurtů, se souhlasem obce Hodonice, vymezí určitý, pravidelný, pevně stanovený čas 

pro žádanou sportovní činnost na kurtech. Toto se týká pouze žádostí spolků a organizací 
z obce Hodonice. 

 
10. Pro hru na kurtech musí být hráč přiměřeně oblečen a musí mít obuv vhodnou pro hru na 

umělém povrchu. O vhodnosti rozhoduje správce. V případě nedodržení vhodné obuvi může 
být hráč vykázán z kurtu správcem kurtu. 

 
11. Při pobytu na kurtu nesmí hráči rušit hru na sousedních hřištích. V případě nevhodného 

chování mohou být hráči vykázáni z kurtu správcem kurtů a to bez vrácení hracího poplatku. 
 

12. V celém areálu kurtů je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat jeho zařízení a 
znečišťovat okolí kurtů. 

 
13.  V celém areálu kurtů platí zákaz kouření. 

 
14. V celém areálu kurtů platí zákaz odkládání jízdních kol a jízda na nich. 

 
15. Hraní na kurtech a užívání zařízení kurtů se děje na vlastní nebezpečí každého návštěvníka 

areálu kurtů. Majitel kurtů neodpovídá za škodu na zdraví či majetku, ke kterému došlo 
v areálu kurtů. Hráči si mohou ukládat svůj majetek v pronajatých skříňkách. Cenné věci je 
možno uschovat u správce kurtů nebo si je hráč vezme s sebou na kurt.Za věci odložené 
v skříňkách vlastník kurtů neručí. 

 
16.  Tento hrací a provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky kurtů. Na dodržování tohoto 

hracího a provozního řádu dohlíží, a ve sporných případech rozhoduje správce kurtů. 



PŘÍLOHA  - HRACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD 
TENISOVÉ  KURTY HODONICE  

 
1. Tenisové kurty Hodonice (dále jen kurty) jsou rozděleny na následující části: 
 

• Kurt 1 
• Kurt 2 
• Multifunkční tréninkové hřiště 
• Kurt 3 (v horní části areálu) 
 

2. Na kurtech jsou povoleny následující sportovní činnosti: 
 

• Kurt 1  – tenis, nohejbal 
• Kurt 2  – tenis, nohejbal 
• Multifunk ční tréninkové hřiště – tenis, florbal, basketbal, nohejbal. Provozování 

dalších sportovních činností nepoškozujících kurty a neobtěžujících 
návštěvníky kurtů je podmíněno souhlasem správce kurtů 

• Kurt 3  – tenis, nohejbal, volejbal, basketbal 
 

3. Ceník za poskytování areálu kurtů: 
 

• Kurt 1 – 80,- Kč/hod 
• Kurt 2 – 80,- Kč/hod 
• Multifunkční tréninkové hřiště (florbal, nohejbal) – 80,- Kč/hod 
• Multifunkční tréninkové hřiště (trénink basketbal, tenis, ostatní) – 10,- Kč/hod 
• Kurt 3 – 80,- Kč/hod 
• Mládež do 15-ti let – vstup zdarma (týká se pouze Multifunkčního tréninkového 

hřiště) 
 

 
 

V Hodonicích dne  13.7.2015 


