
 

Provozní řád sportovního areálu Club Classic 

1. Provozovatel klubu 

IZOL-PLASTIK, s.r.o., Gajdošova 16, Brno, IČO: 255 344 32, Tel.: +420 543 211 973 

 

2. Úvodní ustanovení 
Užívání jednotlivých sportovišť je dovoleno pouze v provozní době. Vstupem do prostoru sportovního 

areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů klubových 

pracovníků. 

I. Jednorázové rezervace sportovišť se hradí předem v  klubovém baru. V případě nepříznivého počasí se 

částka za pronájem nevrací, ale je možno se domluvit na náhradním termínu. 

II.  Herní hodinou se rozumí zpravidla 55 minut a 5 minut je určeno na úklid sportoviště.  

III. Permanentky jsou vystavovány na dobu 6 měsíců, po uplynutí této lhůty se permanentka stává 

neplatnou. 

3. Povinnosti návštěvníků areálu 

I. Všichni klienti realizují svou činnost na sportovištích, stejně jako v ostatních prostorách areálu klubu 

Classic na vlastní odpovědnost.  

II. Klienti jsou povinni při sportování přihlédnout zejména ke svému zdravotnímu stavu, svým 

schopnostem, fyzické kondici a psychickému stavu. 

III. Klienti jsou povinni se na sportovištích i v ostatních prostorech klubu chovat tak, aby svým jednáním 

nezpůsobili úraz či zranění nebo jinou škodu druhým osobám nebo provozovateli klubu. Návštěvníci 

jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak 

na majetku ostatních osob. 

IV. Klienti jsou povinni se chovat pečlivě k veškerému zařízení areálu. Klienti odpovídají provozovateli 

klubu Classic za škodu způsobenou svým zaviněním a porušením právních předpisů, smluvních 

podmínek, dobrých mravů či porušením vyplývajícím z návštěvního řádu klubu. 

V. Klientům je zakázáno navštěvovat klub v případě nemoci, zranění, pod vlivem omamných látek či 

léků, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit či ohrozit jejich fyzické či duševní schopnosti, 

ovládací, rozpoznávací schopnosti, úsudek či odhad vlastních schopností. 

VI. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení 

sportovního areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních. 

VII. Vstup na sportoviště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti. 

VIII. Maximální počet osob pro badminton a tenis jsou 4 hráči, při větším počtu osob je třeba dopředu 

informovat vedení klubu. 

IX. Vstupovat na sportoviště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo takové obuvi, která povrch 

hřiště neponičí a je vhodná pro daný povrch. 



X. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či v dalších prostorách 

sportovního areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat obsluze 

v klubovém baru. 

XI. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit sportoviště, zejména tenisový a 

beachvolejbalový kurt a to podle instrukcí pracovníků klubu nebo. Instrukce pro úpravu sportoviště 

jsou také uvedené při vstupu na sportoviště. 

XII. Klienti jsou povinni dodržovat tento návštěvní řád, stejně tak, jako respektovat pokyny odpovědné 

osoby. 

4. V areálu klubu Classic je výslovně zakázáno 

I. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek. 

II. Rušit a obtěžovat jakýmkoliv způsobem ostatní návštěvníky areálu. 

III. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod. 

IV. Pohybovat se bez svrchního oděvu. 

V. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata. 

VI. Nosit nápoje ve skle do haly. 

VII. Vjíždět do areálu na kole, nechat kolo opřené či postavené mimo stojany na kola. 

5. Vyloučení návštěvníka z areálu 

Z areálu bude bez nároku na vrácení ceny vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat 

ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se 

chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může 

odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR. 

 

Tento Provozní řád vstupuje v platnost dne 1.4.2010 

 

  Provozovatel klubu Classic  

 

 
 


