
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Článek 1 - Vstup do areálu
1. Provoz areálu se stanovuje denně od dubna do října v závislosti  na příznivém počasí, 

s výjimkou včas oznámených úprav provozní doby ve státních svátcích a ve dnech 
pracovního volna.

2. Podmínkou pro možnost využití  jednotlivých sportovišť jsou příznivé klimati cké 
podmínky, tzn. počasí, které zaručuje bezpečný a smysluplný pobyt sportovců. Při 
nepříznivém vývoji počasí rozhoduje o otevření nebo uzavření jednotlivých sportovišť 
vedoucí střediska.

3. Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen pouze s platnou vstupenkou, kterou je 
možno zakoupit kdykoliv u správce tenisových kurtů.

4. Za ztracenou nebo nepoužívanou vstupenku se náhrada NEPOSKYTUJE!
5. Zakoupením vstupenky se každý návštěvník a sportovec podrobuje ustanovením 

tohoto Návštěvního řádu, jakož i pokynům odpovědných pracovníků střediska.
6. Dětem mladším 10 let je vstup na sportoviště dovolen pouze v doprovodu osoby 

starší 18 let.
7. Sportoviště je možno objednat na webových stránkách v Rezervačním systému, 

nebo i telefonicky na tel. čísle 596 977 813.

Článek 2 - Vyloučení z návštěvy
1. Do areálu nemají přístup a z používání zařízení jsou vyloučeny všechny osoby, které 

jsou posti ženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to např. osoby 
posti žené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými, nebo 
odpor vyvolávajícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní 
příslušníci osoby posti žené nakažlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost 
karantény, osoby posti žené chorobami provázenými výtokem, s kožními parazity 
a vyrážkami apod.

2. Do prostor areálu nemají rovněž přístup osoby nečisté a ve znečištěném oděvu, 
zahmyzené, pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

3. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který 
přes napomenutí  přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu nebo neuposlechne 
pokynů odpovědných pracovníků provozovatele. Podle povahy přestupku může 
provozovatel požádat o zakročení i příslušné orgány.

4. Vstup do objektu může být odepřen také osobám, jejichž návštěva by důvodně 
mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu a jejichž chování je rozporu s mravními 
a společenskými zásadami.

Návštěvní řád Sportovního areálu Vodního areálu Jih
určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách a venkovních plochách sportovního zařízení a musí být všemi osobami v době provozu dodržován.
Veškerá zařízení a vybavení objektu jsou určena výhradně pro návštěvníky využívající služeb pro veřejnost, uvedených v aktuální nabídce dle ceníku. Jiným osobám zdržovat se na pozemku náležejícím k objektu 
Vodního areálu Jih není bez předchozího souhlasu vedení organizace dovoleno.
Součástí  Sportovního areálu Vodního areálu Jih je hlavní budova (správce, šatny, sociální zařízení), 3 tenisové kurty s umělou trávou, víceúčelové hřiště s umělou trávou, 2 tartanová hřiště, 2 kurty na plážový 
volejbal.
Zakoupením vstupenky je uzavřena smlouva o poskytnutí  služby. Návštěvníci areálu souhlasí s pořizováním foto a video záznamů určených pro reklamní a propagační účely společnosti  SAREZA.

Článek 3 - Pokyny pro návštěvníky
1. Sportovcům je umožněno odkládat šatstvo a osobní věci ve vyhrazených šatnách. 

Uzamčení šatní skříňky je podmíněno vložením zálohy 10 Kč do mechanismu zámku.
2. Při ztrátě nebo poškození klíče se záloha nevrací.
3. Za ztrátu věcí provozovatel neodpovídá!!!
4. Jízdní kola je možno odstavovat pouze na místě k tomu určeném. Kolo je nutno 

řádně zajisti t proti  odcizení. Za odcizení dětského kočárku, jízdního kola nebo jiného 
dopravního prostředku provozovatel neodpovídá.

5. Všichni sportovci vstupující na sportoviště musí mít vhodný sportovní oděv, včetně 
obutí , a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti  a slušnosti . Návštěvníci 
a diváci jsou povinni udržovat čistotu všech míst v areálu.

6. Návštěvníci a diváci, kteří sledují dění na sportoviští ch, jsou povinni respektovat 
pokynů odpovědných pracovníků nebo pořadatelské služby. V rámci vzájemné 
bezpečnosti  se musí chovat ohleduplně k ostatním návštěvníkům, aby nezpůsobili 
sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz a jsou povinni respektovat příkazové 
a informační tabule umístěné v areálu.

7. Návštěvníci a diváci se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých 
mokrých podlahách a vyvarovat se uklouznutí  popř. úrazu. Provozovatel neodpovídá 
za škodu způsobenou úrazem, který si návštěvník nebo divák způsobil vlastní 
neopatrností  nebo nedodržováním Návštěvního řádu.

8. Návštěvníci, diváci a sportovci jsou povinni šetřit zařízení střediska, zbytečně 
neplýtvat vodou a po použití  sprch a sociálních zařízení řádně uzavřít venti ly. Jsou 
povinni uhradit škody, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení střediska nebo 
na majetku ostatních návštěvníků.

9. Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu areálu a jednotlivých sportovišť. 
Informace o provozní době jsou umístěny na viditelném místě u vstupu do areálu 
a webových stránkách provozovatele.

10. Prodlévat v areálu a na sportoviští ch a používat jejich zařízení mimo určenou provozní 
dobu není dovoleno.

11. Při pořádání sportovních nebo kulturních akcí jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny 
pořadatelů akcí a pohybovat se ve vymezeném prostoru, který je k těmto účelům 
určen, ať už oplocením nebo vytýčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo 
nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Návštěvního 
řádu a takto neukázněný návštěvník může být okamžitě z areálu vykázán bez nároku 
na vrácení vstupného. Na těchto akcích se návštěvníci a diváci v ostatním řídí 
Návštěvním řádem.

12. Fotografování nebo pořizování obrazových a zvukových záznamů je dovoleno jen 
v rámci platné právní úpravy – dle §84 – §90 Občanského zákoníku. V opačném 
případě se jedná o porušení Návštěvního řádu s následným vyloučením z návštěvy.

Článek 4 - Veřejnosti  je zakázáno:
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje nejen osobní bezpečnost, ale také bezpečnost 

a pořádek ostatních návštěvníků, diváků a sportovců na středisku, a který ruší klid 
ostatních.

2. Bez vědomí provozovatele využívat sportoviště k jiným účelům, než pro která jsou 
určena, pobíhat po areálu a vhazovat cizí předměty na sportoviště.

3. Znečišťovat prostory sportovního areálu a hřišť například pliváním, odhazováním 
odpadků, vylepováním plakátů, malováním na zdi apod.

4. Kouřit v celém prostoru areálu. Vcházet do šaten druhého pohlaví, v prostoru 
sportovišť volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost 
ostatních.

5. Znečišťovat šatny a sociální zařízení a zdržovat se v nich mimo provozní dobu.
6. Brát na sportoviště psy nebo jiná zvířata!!!
7. Brát do areálu jízdní kola. 
8. Přinášet na středisko hořlaviny, používat vařiče či otevřený oheň, provozovat hlasitou 

reprodukovanou hudbu.
9. Hrát tvrdými míči kopanou či házenou apod. mimo místa k tomu vyhrazená.
10. Vjíždět do sportovního areálu motorovými vozidly a motocykly.

Článek 5 - Závěrečná ustanovení
1. Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnostech je potřeba ihned 

kontaktovat odpovědného zaměstnance areálu, který v případě potřeby povolá 
lékaře.

2. Stí žnosti , přání a podněty týkající se zaměstnanců, provozu nebo stavu zařízení 
mají návštěvníci možnost zaznamenat do Knihy přání a stí žností , která je uložena 
v pokladně u hlavního vstupu do areálu. Návštěvníci se také mohou se svými 
stí žnostmi a podněty obracet přímo na provozovatele, např. prostřednictvím 
vedoucího, pracovníka INFOCENTRA!!! společnosti , nebo prostřednictvím webových 
stránek provozovatele.  

3. Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení areálu tak, aby nedošlo 
k jeho poškození nebo odcizení.

4. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky, diváky, sportovce a členy 
sportovních klubů.

  Ing. Jaroslav Kovář
  jednatel
  Sportovní a rekreační
  zařízení města Ostravy, s.r.o.


