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KAPACITA

max. 6 osob na kurtu

děti do 15 let pouze
v droprovodu osoby
starší 18 let

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

Integrovaný
záchranný systém
První pomoc
- tísňové volání
Policie ČR
Hasiči
Městská policie

PROVOZOVATEL
STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34
603 00 Brno
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ269 32 211

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Mgr. Štěpán Pírek
vedoucí střediska
pirek@starezsport.cz

VLASTNÍK
STAREZ - SPORT, a.s.

Se stížnostmi,
oznámeními nebo
podněty se obracejte
přímo na provozovatele -
společnost
STAREZ – SPORT, a. s.,
na vedoucího střediska
nebo na osoby zajišťující
provoz v areálu.

UPOZORNĚNÍ:
Prostor
beachvolejbalových kurtů
je monitorován
kamerovým systémem
se záznamem.
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Návštěvní řád upravuje podmínky užívání beachvolejbalové hrací plochy – celkem 6 beach-
volejbalových kurtů (dále také jen „kurty“) provozovaných společností STAREZ – SPORT, a.s.,
se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČ: 26932211 (dále také jen „provozovatel“)
umístěných v areálu Koupaliště Riviéra při ulici Bauerova, Brno-Pisárky (dále také jen
„areál“)
Zástupce provozovatele (dále také jen „správce“) je provozovatelem pověřená osoba,
která je po celou provozní dobu přítomna v areálu a je oprávněna řešit případné
připomínky a stížnosti uživatelů areálu. Tato osoba rovněž přijímá platby za služby a proti
vratné záloze půjčuje potřebné sportovní pomůcky.
Uživatelem je osoba nebo skupina osob (dále také jen „uživatelé“), která si objedná
beachvolejbalový kurt, zaplatí smluvní cenu a užívá kurt v souladu s dobrými mravy, tímto
Návštěvním řádem (NŘ) jakož i platnými právními předpisy.
Všichni uživatelé a osoby pohybující se po kurtech jsou povinni se seznámit s tímto NŘ
a bezpodmínečně jej dodržovat.
Za užívání kurtů ke schváleným sportovním aktivitám a za zapůjčení sportovních pomůcek
je uživatel povinen zaplatit dle platného ceníku, který je vyvěšen na infostánku u beach-
volejbalových kurtů a zveřejněn na webových stránkách beach.starez.cz. Spolu s kurty je
uživatel oprávněn užívat určené šatny, sociální zařízení a okolní plochy v provozní době
kurtů. Kurty jsou vybaveny lajnami a sítí. Zákazník si může po úhradě půjčovného a složení
vratné zálohy půjčit míč, případně další sportovní pomůcky. V případě nevrácení nebo
poškození zapůjčeného sportovního vybavení zaplacená záloha propadá.
Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu změnit nebo omezit.
Na kurtu je povolen maximální počet uživatelů 6.
Po ukončení hry jsou uživatelé povinni uvést plochu do původního stavu – hrablem do
roviny.
Beachvolejbalové kurty je přípustné užívat pouze k účelu jejich určení, tj. k sportu a od-
dechu, výjimky povoluje provozovatel.
Provozovatel neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů, pokud je prokazatelně
nezavinil. Všichni uživatelé beachvolejbalových kurtů jsou povinni počínat si tak, aby
nedošlo ke škodě na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředím.
Všichni uživatelé kurtů jsou povinni se řídit pokyny ohledně bezpečnosti, hygieny,
dodržování pořádku a všech aspektů provozu a užívání beachvolejbalových kurtů.

V CELÉM PROSTORU BEACHVOLEJBALOVÝCH KURTŮ SE ZAKAZUJE:
odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
odkládat jakékoliv věci,
vstupovat ve znečištěné obuvi,
vnášet ostré a skleněné předměty (např. lahve, sklenice apod.), střelné zbraně,
výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky a předměty,
kouřit, užívat alkoholické nápoje a omamné látky,
manipulovat s otevřeným ohněm,
vstupovat se psy a jinými zvířaty, jízdními koly a jinými dopravními prostředky.

Užívání vulgarismů se považuje za chování v rozporu s dobrými mravy.
Uživatel je povinen zabezpečit své věci vnesené do areálu proti krádeži, případně k jejich
úschově použít místa k tomu provozovatelem určená. Za volně odložené věci provozovatel
neručí.
Uživatelé jsou dále povinni oznamovat provozovateli jakékoliv pokusy a poškození areálu,
jakož i oznamovat zjištěné škody (lhostejno, kdo škodu způsobil), zejména škody na
oplocení a zámcích na vstupních brankách. Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, je
povinen toto okamžitě ohlásit správci. Způsobené škody je uživatel povinen na vlastní
náklady odstranit, nebude-li s provozovatelem písemně dohodnuto jinak.
V prostorách mimo beachvolejbalové kurty se uživatel řídí návštěvním řádem Koupaliště
Riviéra.
V případě, že uživatel hrubým způsobem poruší NŘ, má správce právo vyloučit uživatele
z užívání kurtů, a to bez náhrady.
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