
PROVOZNÍ ŘÁD 

 
1. Při vstupu na kurt je každý povinen seznámit se a dodržovat provozní řád. 
 
2. Vstup na kurt je povolen pouze ve vhodné obuvi. 
 
3. Vstup na kurt je povolen jen v hrací dobu. V jiné době je vstup možný pouze po dohodě se 
správcem. 
 
4. Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu všech míst a zařízení kurtu a při svém jednání dbát 
bezpečnosti vlastní i ostatních a bere na vědomí, že sport provozuje na vlastní nebezpečí a v případě 
úrazu za něj plně zodpovídá. 
 
5. Návštěvník je povinen šetřit zařízení kurtu. 
 
6. Na kurtu je zákaz 

• kouření 

• vstupu volně pobíhajících psů 

• vjíždění na kole 

• jízdy na kolečkových bruslích 

• ničení, odnášení a přemisťování zařízení kurtu 

7. Pokud bude kurt využívaný pro jiné sporty než tenis, případně nohejbal, je třeba demontovat síť a tu 
po skončení sportovní aktivity uvést do původního stavu. 

8. Při odchodu je návštěvník povinen uvést kurt včetně smart zámku do původního stavu a uzamknout 
po sobě kurt.  

9. Pokud dochází ke střídání návštěvníků na kurtu, je na zodpovědnosti návštěvníka, zda smart zámek 
předá neuzamčený následujícímu návštěvníkovi nebo ho uzamkne a následující návštěvník opět 
odemkne. 

10. V případě jednorázového kódu (neplatí pro rezervaci přes rezervační systém), nezamykejte smart 
zámek během používání kurtu, ale až při opuštění kurtu (v takovém případě je kód použitelný pouze 
jednou a již by nebylo možné uvést kurt do původního stavu) 

 

Používání SMART zámku: 

1.) Zadejte kód potřebný pro odemčení zámku a potvrďte tlačítkem zámku (vpravo dole). 
2.) Pokud se zámek odemkne, otevřete dveře, zámek nechejte odemčený a můžete sportovat, při 

odchodu potom zámek zacvakněte do původní polohy. 
3.) Pokud se rozsvítí červené světýlko a zámek se neodemkne, zkuste zadat kód znovu. Na 

správné zadání máte 3 pokusy 
4.) V případě, že se nepodaří zámek otevřít, obraťte se na tel. číslo uvedené níže. 

 

 

 

V případě problémů nás kontaktujte na tel. 776 782 314 nebo 739 182 899. 


