SPORTOVNÍ AREÁL SAZOVICE
NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD BADMINTONOVÉ HALY
Badmintonová hala je provozována nepřetržitě po celý rok.
Provozní doba multifunkčního hřiště je od 8 do 22 hod. Mimo provozní dobu je vstup zakázán.
Zahájení a ukončení provozu vyhlásí provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu či omezení provozní
doby při konání vlastních sportovních akcí nebo při nepříznivém počasí.
Provozní dobu, aktuální ceník a další informace najdete na www.sazovice.cz – odkaz Sportovní areál Sazovice
1) Všichni zájemci o pronájem badmintonové haly na Sportovním areálu v Sazovicích jsou povinni
seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej.
2) V celém areálu haly je zakázán vstup v nevhodné nebo silně znečistěné obuvi, odhazování
odpadků na jiných místech, než k tomu určeným, zakazuje se vstup podnapilým osobám a
osobám pod vlivem omamných látek a zákazníci jsou povinni dodržovat zásady slušného
chování.
3) Hraní na herní ploše je povoleno pouze v čisté sportovní „sálové“ obuvi /nesmí mít příliš hrubý
vzorek/, nejlépe speciálně tenisové nebo badmintonové, při hraní v badmintonové hale nesmí
obuv znečišťovat povrch. Používané míče nesmí být špinavé. V případě porušení tohoto nařízení
je zákazník povinen uhradit pokutu ve výši 500,- Kč a náhradu za vyčištění znečištěného povrchu
a bude vykázán z hrací plochy bez náhrady. Hráči by měli mít sportovní – tenisový nebo
badmintonový úbor.
4) Podmínkou hraní v hale je zaplacení pronájmu. Rezervaci hřiště je možno provést pouze on-line
na stránkách www.sazovice.cz – odkaz Sportovní areál Sazovice.
5) Na Obecním úřadě v Sazovicích si zájemce zakoupí kartu. Na kartu si vloží finanční obnos.
Prostřednictvím nabité karty si poté zaplatí pronájem v objednaném termínu. Kartou si v danou
rezervační dobu otevře halu i šatnu.
6) Vstupem do prostor haly je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení návštěvního a
provozního řádu a dbát pokynů pracovníků Sportovního areálu Sazovice.
7) Herní doba je stanovena zpravidla na 60 minut.
8) Cenné věci /mob. telefony, peníze, doklady, šperky atp./ jsou zákazníci povinni nosit stále
s sebou, za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost.
9) Při provozování sportovních aktivit v badmintonové hale je zákazník povinen dodržovat obecné
zásady bezpečnosti a pravidla hry, dále vyvarovat se takovému způsobu hry, při které by hrozilo
zranění vlastní nebo soupeřovo a při které by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a
vybavení haly, zejména povrchu, stěn, sítí a osvětlení.
10) Zákazník, který způsobil škodu na zařízení a vybavení areálu haly v souladu s § 2951 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, vzniklou škodu provozovateli areálu uhradí
v pořizovací ceně ihned, nejpozději však do 5 dnů od vzniku škody.
11) Zákazník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a
v případě vzniku úrazu nese za něj plnou zodpovědnost /lékárnička se nachází v šatně haly.

12) Na všech hracích plochách je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů, žvýkaček a
jídel, která by mohla poškodit nebo znečistit povrch haly.
13) Návštěvníci nesmí svým chováním, příp. hrou rušit ostatní hráče.
14) Přání a stížnosti, týkající se provozu mohou návštěvníci uplatnit u provozovatele areálu.
Zákazník objednávkou učiněnou prostřednictvím internetu uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů
(jméno, příjmení, telefon, email) ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovány za účelem
objednávky služby

Provozovatel: Obec Sazovice, Sazovice 180, 763 01 Mysločovice, IČO : 00568716
Kontakty: 577 121 500, 605 261 375, podatelna@sazovice.cz, www.sazovice.cz – odkaz Sportovní areál Sazovice

