Prevádzkový poriadok
ihrísk Športového areálu (ŠA) SvF STU
Technická 5 Bratislava v areáli Centrálnych laboratórií SvF STU
2x tenisové kurty, 1x plážový volejbal
1. Rezervácia je možná :
1. osobne na Technickej 5, Centrálne laboratóriá v čase od 8:00-17:00
2. telefonicky na t.č. 02 4333 6100 v čase od 8:00-15:00
2. Prevzatie kľúča od ihriska, šatne a úhrada hráčskeho poplatku sa robí u prevádzkovateľa ŠA.
3. Vstup na tenisový kurt (ihrisko) za účelom hry je možný len po úhrade hráčskeho poplatku
/jednorazový poplatok, resp. časová permanentka/.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť úhradu poplatkov hrajúcich užívateľov a v prípade neuhradenia
hráčskeho poplatku hráčov z ihriska vykázať.
5. Na hru na tenisovom kurte je nutné mať vhodnú tenisovú obuv a vhodný športový odev. Je
zakázané vstupovať na kurt v inej ako tenisovej obuvi.
6. Hráč vstupuje na upravený kurt. Po ukončení hry je povinný dať kurt do pôvodného stavu, t. j.
upraviť povrch antuky resp. piesku a upratať po sebe aj odpadky. Kurt sa najskôr vyrovná
ohrablom, až potom zametie. Čas potrebný na úpravu dvorca je súčasťou hracieho času. Celkovú
úpravu hracej plochy zabezpečuje prevádzkovateľ tenisového kurtu /polievanie, valcovanie a pod./
Obnova čiar sa vykonáva operatívne aj hráčmi.
7. V šatni je nájomca ihriska povinný udržiavať poriadok a dbať na šetrné zaobchádzanie so
zariadením. Za prípadné poškodenie zariadenia i vonkajšieho vybavenia kurtov zodpovedá nájomca.
8. V prípade opakovaného nedodržania pravidiel podľa bodu 3., 5. a 6. je prevádzkovateľ oprávnený
neumožniť ďalšie užívanie kurtu.
9. Za odložené veci nájmcu prevádzkovateľ ŠA neručí.
10. Deti do 10 rokov majú vstup povolený len v sprievode dospelej osoby.
11. Poplatky za užívanie tenisového kurtu sú určené podľa cenníka.
V prípade neskoršieho zakúpenia permanentky /v priebehu sezóny/ bude cena alikvotne znížená.
Permanentka je neprenosná a platí len pre osobu, ktorá je na kurte.
Cenník
Cena:
Kategória športovca
Termín prenajatia

Hodinová
hra

Permanentka
(1hod/týždeň) x20

€/hodinu/kurt
Po-Pi
Po-Pi, od 14:00
do 14:00
So, Ne
3
5

€/rok
Po-Ne
8:00-20:00
90,00

Permanentka
(1hod/týždeň)x20
s brigádou (12 hod)
€/rok
Po-Ne
8:00-20:00
30,00

Zamestnanec a študent
SvF STU
Zamestnanec a študent
4
6
110,00
50,00
STU
Ostatní športovci
5
7
130,00
70,00
Do kategórie „zamestnanec a študent STU“ patria aj ich najbližší rodinní príslušníci. Brigádu je potrebné
odpracovať na začiatku sezóny. V prípade, že správca kurtov nemá k dispozícii ďalšie práce pre prípadné
brigádovanie, hráč zaplatí plnú sumu.

V Bratislave, dňa 15. 9. 2010
Schválil:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
dekan
Stavebnej fakulty STU

Pravidlá vstupu a úpravy tenisových kurtov:
1) Tenisová obuv musí mať zaoblené hrany. Nevhodné sú joggingové tenisky
a pod. Počas hry treba veľké poškodenia okamžite nohou zrovnať a udupať.
2) Kurt treba po skončení hry najskôr dôkladne vyhladiť ohrablom.

3) Na záver kurt zamiesť tak, aby metla nenadskakovala (celá spodná plocha
bola v dotyku s kurtom). Zametanie robíme v špirále, najskôr po okrajoch
a na koniec skončíme vo vnútri dvorca tak, aby zostal gris na dvorci.

