PROVOZNÍ ŘÁD
TENISOVÁ HALA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
PROVOZNÍ DOBA A CENY
1.1.
1.2.
1.3.

Letní sezóna trvá od 1. května do 30. září.
Hra je možná na základě telefonické (hovor, sms) či osobní objednávky, pokud je to možné den předem.
Po celé období platí jednotná cena 160,- Kč / hodina.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Zimní sezóna trvá od 1. října do 30. dubna
Běžná provozní doba je od 6:00 hod. do 24 hod.
Hra je možná dříve i později na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemcem.
Základní hodinové ceny jsou
pondělí až pátek do 14:00 hod. 270,- Kč a po 14. hod. 390,- Kč
pondělí až pátek od 22:00 do 24:00 hod. 270,- Kč
sobota a neděle 390,- Kč

1.8.

Pro dlouhodobé nájemce celé sezóny jsou výše uvedené ceny pronájmu sníženy o 20,- Kč / hodina.

1.9.

Telefon: +420 605 245 306 (pracovní dny 8-16 hodin, v ostatní čas formou sms).

OSTATNÍ USTANOVENÍ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

Dlouhodobý pronájem je sjednán na základě smluvního vztahu a podmínky pronájmu jsou uvedeny ve
smlouvě.
Příležitostná hra je možná po předchozí telefonické domluvě.
Pokud se nájemce nedostaví bez omluvy ke hře, termín pronájmu mu propadá a nemá nárok na vrácení
peněz ani náhradní termín.
Při oznámení neúčasti minimálně 24 hod předem se obě smluvní strany dohodnou na náhradním
termínu. Náhradní termín lze čerpat nejpozději do 20. června za zimní sezónu a do konce září za sezónu
letní.
Nájemce může svůj vymezený prostor pro hru poskytnout jinému zájemci o hru za předpokladu, že to
předem oznámí provozovateli haly. Náklady nese smluvní nájemce.
Hala je určena pouze pro tenis, výjimky může povolit pouze provozovatel haly.
Obsazování haly je řešeno v souladu s interními pravidly. Upřednostňovány jsou zejména dlouhodobé
pronájmy před krátkodobými, vyšší počet hodin před nižším.
Vstup do haly je možný po přezutí do vhodné tenisové obuvi, hra je možná pouze jen v čistých
„teniskách“ s rovnou podrážkou.
Vstup do společných prostor jen v čisté obuvi.
Ve všech prostorách haly je kouření zakázáno.
Poškozování veškerého zařízení haly, ať z nedbalosti nebo úmyslně, může být důvodem pro ukončení
smluvního vztah. Vrácené předplatné bude zkráceno o náklady na opravu způsobené škody.
Provozovatel haly neručí za škody vzniklé nájemci v době pronájmu.
Provozovatel haly neručí za případné odcizené věci nájemce v době pronájmu.
Stornovací podmínky jsou uvedeny ve smlouvě o nájmu.
Nájemce se zavazuje v době případných mimořádných opatření dodržovat nařízení vlády a MZ
ČR.

PŘÍJEMNÉ SPORTOVÁNÍ A SPOKOJENOST ZE HRY PŘEJE

Město Planá nad Lužnicí
provozovatel tenisové haly

