provozní řád outdoor
Vítáme vás ve sportovním areálu Janovská sokolovna. Při svém pobytu se, prosím, řiďte tímto
provozním řádem a pokyny správce.
Společné pro venkovní sportoviště
1. Vstup na sportoviště jen s vědomím a souhlasem provozovatele.
2. Vstupem na sportoviště souhlasíte s podmínkami provozního řádu a zavazujete se je
dodržovat.
3. V celém sportovním areálu Janovská sokolovna udržujte pořádek, odpadky odhazujte do
k tomu učených nádob a dodržujte noční klid (22.00-07.00)
4. Přímo na sportovištích je zakázáno kouřit, v celém areálu rozdělávat oheň kromě míst k tomu
výslovně určených.
5. Na sportoviště nevstupujte se zvířaty, nevjíždějte na kolech a nevnášejte občerstvení ve skle a
porcelánu.
6. Sportoviště, společné prostory areálu a jejich vybavení je zakázáno ničit, vše používejte pouze
k účelům, ke kterým je to určeno. Škody na majetku vzniklé porušením tohoto bodu bude nutné
uhradit.
7. Běžné závady a žádosti o opravy hlaste správci. Nic neopravujte svépomocí.
8. Provozní doba sportovišť je od května do října od 8.00 do 20.00 s přihlédnutím k aktuálním
podmínkám.
9. Pokud sportoviště nezačnete využívat do 10 minut od domluvené rezervace, má provozovatel
právo sportoviště nabídnout jinému zájemci. Využití sportovišť začíná termínem domluvené
rezervace, nikoliv skutečného příchodu.
10. Rozsah jednotných služeb a jejich ceny se řídí aktuálním ceníkem Janovská o.p.s.
Antukový kurt
11. Pro vstup na antukový kurt používejte výhradně obuv s hladkou podrážkou a oblými hranami.
12. Antukový kurt není možné využívat při dešti a bezprostředně po něm (délka proluky závisí na
aktuálním stavu podkladu). Nastalou situaci řešte, prosím, s provozovatelem, bude Vám
nabídnuta krytá hala, náhradní termín, nebo vrácení poměrné částky.
13. Po skončení hry nebo po každých 2-3 hodinách hry (podle klimatických podmínek a kvality
podkladu) je nutné provést základní úklid kurtu podle instrukcí provozovatele
Beach
14. Vstupujte pouze v čisté obuvi, do písku nic nezahrabávejte.
15. Kurt neslouží k venčení zvířat a není dětským pískovištěm.

Přejeme vám příjemné sportovní zážitky a hezký pobyt v Janově nad Nisou.
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