Prevádzkový poriadok
tenisových kurtov Športového areálu (ŠA) SvF STU
Prevádzkovateľ: Stavebná fakulta (SvF) STU v Bratislave
Miesto: Technická 5, Bratislava, areál Centrálnych laboratórií (CL) SvF STU
Počet kurtov: 2 antukové
Prevádzkové obdobie (letné): ??. apríl - 31. október (pružne podľa počasia)
Čas hrania: pondelok – nedeľa, 8.00 - 20.00 hod. (pružne podľa obdobia)
Vybavenie: sociálne zariadenia (šatňa, sprchy, WC), chladnička
Parkovanie: zamestnanci SvF - v areáli, ostatní - pred vstupom do areálu
Poznámka: nájomca kurtu dostane od prevádzkovateľa kľúče od tenisového areálu (vstupná bránka, šatňa, bránka na
kurty) na celú sezónu
Rezervácia kurtov:
➢ pondelok, streda, piatok telefonicky na t. č. 0903 613865 (Peter Černý) v čase 13:00 - 15:00.
1. Vstup na tenisový kurt za účelom hry je možný len po úhrade hráčskeho poplatku Prevádzkovateľ je oprávnený
overiť u hrajúcich užívateľov úhradu príspevkov na údržbu a prevádzku kurtov a v prípade ich neuhradenia hráčov z
ihriska vykázať.
2. Hrať na tenisovom kurte možno len v tenisovej obuvi (zaoblené hrany). Nevhodné sú joggingové tenisky a pod.
Počas hry treba väčšie poškodenia okamžite zarovnať a udupať nohou..
3. Hráči vstupujú na upravený kurt. Po skončení hry je potrebné kurt upraviť a poliať podľa zverejnených zásad a
upratať po sebe prípadné odpadky.
4. Čas potrebný na úpravu tenisového kurtu je súčasťou hracieho času. Celkovú úpravu hracej plochy
zabezpečuje prevádzkovateľ tenisového kurtu (základná jarná príprava na prevádzku, dohadzovanie antuky, opravy
kurtu). Čistenie umelých čiar si robia podľa potreby sami hráči. Keďže v areáli nemáme stáleho správcu, odporúčame
v prípade potreby prísť v predstihu a poliať si. Budeme radi, ak si nájdete čas poliať aj po skončení hry, prispejete ku
kvalite kurtov.
5. V šatni je nájomca ihriska povinný udržiavať poriadok a dbať na ohľaduplné zaobchádzanie so zariadením. Za
prípadné poškodenie zariadenia alebo vonkajšieho vybavenia kurtov zodpovedá nájomca.
6. Pri odchode zamknúť vstupnú bránku na kurty.
7. V prípade opakovaného nedodržania pravidiel podľa bodu 3., 5. a 6. nájomcom je prevádzkovateľ oprávnený
pozastaviť nájomcovi ďalšie užívanie kurtu.
8. Prevádzkovateľ ŠA neručí za veci nájomcu odložené v areáli ŠA.
9. Výška príspevku na údržbu a prevádzku kurtov a za užívanie tenisového kurtu je prístupná na vyžiadanie u správcu.

V Bratislave 25. marca 2022

Otvorené tenisové združenie SvF

