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Polabí č. 3405, 27601 Mělník

Provozní řád TO SK Mělník
(letní sezóna)

1. Obsazování dvorců
• Na dvorec může nastoupit  pouze sezónní člen klubu (se splněnými závazky vůči klubu) nebo 

nečlen oddílu po zaplacení jednorázového poplatku nebo dlouhodobého pronájmu.
• Dvorce se obsazují se souhlasem správce areálu. Sezónní člen může odehrát jednu celou hrací 

jednotku denně. Hráč je povinen neprodleně uvolnit čekatelům dvorec, pokud odehrává v daný 
den druhou (resp. další) hrací jednotku.

• Je  nutno  dodržovat  závazný  herní  rozvrh  (zejména  rezervaci  dvorců  pro  trénink  závodních 
družstev a tenisové školy).

• Sezónní člen klubu starší 18 let obdrží po úhradě příslušných poplatků od správce hrací známku, 
která slouží pro rezervování dvorce (viz. herní rozvrh).

• Bílá známka umožňuje rezervaci dvorce na tři (3) dny dopředu. Zlatá známka umožňuje rezervaci 
dvorce na pět (5) dní dopředu.

• Trenéři mohou využívat dvorců pro tréninky na základě uzavřené smlouvy, ve které jim bude určen 
rozvrh hodin včetně přidělení dvorců. Nutnou podmínkou je vyrovnání veškerých závazků vůči 
klubu vyplývajících z této smlouvy.

• Rozdělení dvorců (přednostní obsazování): 1,2,3 - dospělí, 4,5,6,7,8 – mládež

2. Hrací doba
• Hrací jednotka pro dvouhru = 1,5 hodiny, pro čtyřhru = 2 hodiny. 
• Hrací doba zahrnuje i čas pro úpravu dvorce.
• Hráči musí ukončit hru v předstihu tak, aby opustili dvorec ve stanoveném čase.
• Čekací doba při rezervaci dvorce je 10 min.

3. Úprava dvorců
• Před vlastní hrou hráči dvorec řádně nakropí (včetně výběhů).
• Po hře vyrovnají hráči větší nerovnosti hrablem a dvorec zametou.
• Dvorec musí být pro hru řádně nakropen. V případě proschnutí je třeba dvorec kropit i během hry, 

případně před konečnou úpravou dvorce na závěr hraní.
• Za úpravu dvorce při organizovaném tréninku odpovídá ve smyslu předchozích bodů trenér.
• Hráči jsou povinni se řídit pokyny správce areálu.

4. Přístup
• Do areálu je možný vstup brankou z Polabí nebo ve směru z Pražské ulice.
• Je povolen všem členům klubu a jejich hostům, ostatním se svolením správce areálu.
• Do kanceláře  klubu  je  vstup  povolen  pouze správci  TO,  členům výkonného  výboru  a  revizní 

komise, hospodářce klubu, vedoucím závodních družstev (po dobu trvání mistr. utkání). Ostatním 
pouze se souhlasem správce areálu.

• Do šaten je povolen vstup všem hráčům.
• V celém areálu TO SK platí zákaz kouření (mimo vyhrazené prostory).

5. Poplatky za pronájem
• Výši jednorázových i sezónních poplatků určuje výkonný výbor (zpravidla před zahájením letní 

sezóny).
• Poplatky v hotovosti vybírá správce. Zákazník je povinen vyžádat si stvrzenku a předložit ji na 

vyzvání kontrolním orgánům (členové výkonného výboru, revizní komise).
• Pozn.: Jsou-li  na  dvorci  sezónní  členové  spolu  s  nečleny  TO,  krátí  se  úměrně  jednorázový 

poplatek pro nečleny.



6. Kategorie poplatků
• Žáci TŠ
• Hráči do 18 let, studující  
• Hráči od 19 do 60 let
• Senioři (důchodci)  
• Udržovací poplatek sezónního člena          

7. Bezpečnost
• Provozovatel nezajišťuje ve sportovním areálu zdravotní dozor
• Pro ošetření úrazů je k dispozici lékárnička u správce areálu. 

8. Sankce
• Při opakovaném porušení provozního řádu a nerespektování pokynů správce nebo členů výboru 

může rozhodnout výkonný výbor o mimořádném sezónním poplatku nebo o vyloučení sezónního 
člena. 

• Při poškození majetku TO SK bude požadována náhrada škody v plném rozsahu.

9. Všeobecné pokyny
• Hráči jsou povinni dodržovat zásady tenisové etiky a společenského chování (ve vystupování na 

dvorci i mimo něj, oblečení,...)
• Trenéři mládeže jsou povinni vést své svěřence k dodržování všech platných předpisů TO SK a 

odpovídají za jejich chování během tréninku.
• Je nutno udržovat pořádek ve všech prostorech areálu. Majitelé psů musí zajistit, aby psi nerušili a 

neohrožovali návštěvníky areálu.
• Jízdní kola se umísťují do stojanů ve vyhrazeném prostoru (jízda uvnitř areálu je zakázána).
• Člen klubu, který jako poslední opouští areál, je povinen uzamknout všechny prostory a hlavní 

vchod areálu.
• Každý  návštěvník  je  povinen  seznámit  s  tímto  provozním  řádem,  jeho  ustanovení  jsou  pro 

všechny návštěvníky závazná. 

Mělník, 1. dubna 2008

Ing. Petr Sádlo, v.r.
President TO SK Mělník

Strana 2


