
Provozní řád hřiště na plážový volejbal

Provozovatel: Tělocvičná jednota Sokol Olomouc-Nemilany, pobočný spolek

Zákazník jedna osoba nebo skupina osob, která si objedná hřiště na plážový volejbal (dále 
jen „hřiště“), zaplatí smluvní cenu a užívá hřiště na plážový volejbal v souladu s dobrými 
mravy a tímto Provozním řádem.

I. Všeobecná ustanovení

Užívat hřiště je možné po zaplacení smluvní ceny. Provozovatel neodpovídá za zranění a 
poškození majetku Zákazníků, pokud je prokazatelně nezavinil. Zákazník hřiště je povinen 
dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má
Správce právo vyloučit Zákazníka z hřiště a to bez náhrady. 

II. Povinnosti zákazníka

1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a 
zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
3. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze bez obuvi naboso.
4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech.
5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které 
byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob.
Před začátkem hry:
• provést kontrolu hřiště, zda jeho stav odpovídá podmínkám stanoveným tímto řádem 
(především nepoškozenost sítě),
Po skončení hry:
• srovnat povrch hřiště do roviny pomocí hrabla,
• provést úklid hřiště od případných odpadků,
• zapůjčené potřeby vrátit,
• zamknout hřiště. 
• opustit hřiště nejpozději v čase, kdy končí lhůta pronájmu. 

III. Zakázané činnosti

1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
2. Rušit klid ostatních návštěvníků. 
3. Znečišťovat prostory odhazováním odpadků apod.
4. Do prostoru hřiště platí zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. 
5. Vjíždět do prostoru hřiště na kole a opírat ho o oplocení sportoviště. 
6. Na hřiště je přísný zákaz vnášení skla, nápojů a jídla. 
7. V celém prostoru hřiště se zakazuje kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných 
látek.



IV. Provozní ustanovení a cena

Provozní doba hřiště je od 1.5. do 30.9. běžného roku dle předem dohodnutých rezervací.
V případě vyšší moci ( déšť, sněžení, vítr ) může Provozovatel omezit provoz hřiště. 

Hřiště je vybaveno lajnami a sítí. V blízkosti hřiště je k dispozici WC.

Minimální doba pronájmu je jedna hodina. 

Cena pronájmu a záloha na vratnou kauci je dle platného ceníku. 

Vratná kauce (na míč, případně další sportovní pomůcky, kauce na případné drobné škody). 
V případě nevrácení míče, případně dalších sportovních pomůcek kauce propadá.

V. Rezervace

Dlouhodobé pronájmy se objednávají telefonicky nebo e-mailem a řeší se podepsáním 
smlouvy o pronájmu.

Krátkodobé pronájmy se objednávají v rezervačním systému na stránkách 
www.sokolnemilany.cz, telefonicky nebo e-mailem. V případě objednávání e-mailem nebo 
on-line v rezervačním systému je nutné počkat na potvrzení. Doporučujeme z důvodu 
nachystání hřiště objednávky řešit nejlépe min. 1 den předem.

Nejpozději 5 minut před začátkem čerpání pronájmu Zákazník zaplatí cenu za pronájem na 
příslušný objednaný termín u obsluhy v Hospůdce na Sokoláku. Zákazník také uhradí 
zálohovou platbu za zapůjčení míčů v příslušné výši. Pokud nejpozději 5 minut po čase 
objednaného pronájmu nedojde k zaplacení ceny, má se za to, že Zákazník nemá zájem o 
čerpání služeb a Správce může hřiště poskytnout jinému Zákazníkovi. Řádné storno 
objednávky je možné dle pokynů v potvrzovacím e-mailu v rezervačním systému. 
Provozovatel si vyhrazuje právo, že v případě, kdy Zákazník služby pouze objednává a pak 
je nečerpá v míře vyšší než je obvyklé, služby dále neposkytovat. 

Rezervace: 
v rezervačním systému na stránkách: www.sokolnemilany.cz
e-mail: sokolnemilany@seznam.cz
telefonicky: Pavel Děreš – 608 206 089

Objednání pronájmů je možné pouze mimo časy pravidelných tréninků a cvičení !!!

Tento Provozní řád vstupuje v platnost dnem 8. května 2022.
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Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze 
bez obuvi naboso!

Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty!

Zákaz vnášení skla, pití a jídla!

Po skončení hry srovnat povrch hřiště do roviny
pomocí hrabla a uzamknout hřiště!
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