NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
BEACHVOLEJBALOVÝCH KURTŮ
PRO OBDOBÍ MIMO LETNÍ SEZÓNU KOUPALIŠTĚ

Tento návštěvní řád (dále také jen „NŘ“) upravuje podmínky užívání beachvolejbalové hrací plochy – celkem
6 beachvolejbalových 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“) pro období mimo letní sezónu Koupaliště
Riviéra.
Při vstupu do areálu a do prostoru kurtů je každý návštěvník povinen seznámit se s ustanoveními tohoto
návštěvního řádu. Vstupem do areálu a prostoru kurtů se návštěvník zavazuje dodržovat veškeré ustanovení
návštěvního řádu a řídit se pokyny zástupce provozovatele. Pokud návštěvník s tímto návštěvním řádem
nesouhlasí, je povinen okamžitě prostory opustit. V opačném případě návštěvník vyjadřuje s návštěvním řádem
svůj bezpodmínečný souhlas. Tento návštěvní řád musí být návštěvníky po celou dobu jejich setrvání v areálu
bezpodmínečně dodržován.
Zástupce provozovatele (dále také jen „správce“) je provozovatelem pověřená osoba, která je po celou
provozní otevírací dobu přítomna v areálu a je oprávněna řešit případné připomínky a stížnosti návštěvníků
areálu. Tato osoba rovněž přijímá platby za poskytované služby a proti vratné záloze půjčuje sportovní
pomůcky.
Návštěvníkem je osoba nebo skupina osob (dále také jen „návštěvníci“), která si objedná beachvolejbalový
kurt, zaplatí smluvní cenu a užívá kurt v souladu s dobrými mravy, tímto Návštěvním řádem jakož i platnými
právními předpisy. Všem návštěvníkům je vstup do areálu povolen pouze v otevírací době. Informace
o otevírací době jsou umístěny na webových stránkách kurtů beach.starez.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo
z provozních důvodů přesunout rezervaci návštěvníka na jiný kurt, než který si návštěvník rezervoval.
Návštěvníkovi tak nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu.
Dětem mladším 15 let je vstup do areálu a na kurty povolen pouze a jen v doprovodu osoby starší 18 let bez
omezení svéprávnosti. Tento doprovod odpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je bez dozoru. Maximální
počet dětí na jeden doprovod starší 18 let je tři (toto však neplatí pro rodiče s vlastními dětmi a nahlášené
skupiny, např. sportovní oddíly apod.). Za dodržování Návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.
1. Za užívání kurtů ke schváleným sportovním aktivitám a za zapůjčení sportovních pomůcek je návštěvník
povinen zaplatit dle platného ceníku, který je zveřejněn na webových stránkách kurtů beach.starez.cz. Spolu
s kurty je návštěvník oprávněn v otevírací době kurtů užívat určené šatny a sociální zařízení.
2. Kurty jsou vybaveny lajnami a sítí. Návštěvník si může po úhradě půjčovného a složení vratné zálohy zapůjčit
míč, případně další sportovní pomůcky. Za svévolné poškození, zničení nebo ztrátu půjčených předmětů je
návštěvník povinen zaplatit náhradu způsobené škody, stejně tak za případné poškození nebo znečištění
areálu, kurtů nebo majetku provozovatele koupaliště.
3. Na kurtu je povolen maximální počet návštěvníků 6.
4. Po ukončení hry jsou návštěvníci povinni uvést kurt do původního stavu, tj. kurt uhrabat hrablem do roviny.
5. Beachvolejbalové kurty je dovoleno užívat pouze k účelu jejich určení, tj. ke sportu a oddechu; výjimky povoluje
provozovatel.
6. Provozovatel neodpovídá za zranění a poškození majetku návštěvníků, pokud je prokazatelně nezavinil. Všichni
návštěvníci kurtů jsou povinni počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví, na majetku provozovatele ani
ostatních návštěvníků, na přírodě a na životním prostředí.
7. Všichni návštěvníci kurtů jsou povinni řídit se pokyny zástupce provozovatele ohledně bezpečnosti, hygieny,
dodržování pořádku a všech aspektů provozu a užívání beachvolejbalových kurtů.
8. V CELÉM PROSTORU AREÁLU SE ZAKAZUJE:

OTEVÍRACÍ DOBA
zimní sezóna:
Po–Ne 09:00–22:00
letní sezóna:
Po–Ne 09:00–22:00
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

112
155
158
150
156
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ODPOVĚDNÁ OSOBA
Mgr. Štěpán Pírek
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vstupovat osobám nemocným a osobám v karanténě
vstupovat osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek

VLASTNÍK

odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

Statutární město Brno

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
užívat vulgarismy – takové jednání se považuje za chování v rozporu s dobrými mravy,
vstupovat se psy a jinými zvířaty.
DO PROSTORU KURTŮ SE NAVÍC ZAKAZUJE:
vstupovat ve znečištěné obuvi
vstupovat s jízdními koly a jinými dopravními prostředky (např. koloběžky apod.). Pro odložení těchto věcí
návštěvníků jsou určena vyhrazená místa uvnitř areálu.
9. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu
areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
10. Pohyb v areálu je možný pouze v otevírací době a po vyznačených cestách nebo plochách.
11. Návštěvník je povinen zabezpečit své věci vnesené do areálu proti krádeži, případně k jejich úschově použít
místa k tomu provozovatelem určená.
Za volně odložené, neuschované a neuzamčené věci a předměty nenese provozovatel odpovědnost. Předměty
nalezené v prostorách areálu odevzdává nálezce správci.

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.

12. Provozovatel neodpovídá za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník vlastním zaviněním,
neopatrností, pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, nedodržením Návštěvního řádu, nedodržením
pokynů a doporučení zástupců provozovatele nebo jiné oprávněné osoby, nebo svou neopatrností či nedbalostí.
13. Návštěvníci jsou povinni oznamovat provozovateli jakékoliv pokusy a poškození majetku provozovatele, jakož
i oznamovat zjištěné škody (lhostejno, kdo škodu způsobil), zejména škody na oplocení a zámcích na vstupních
brankách. Pokud návštěvník poškodí zařízení areálu nebo kurtů, je povinen toto okamžitě ohlásit správci.
Způsobené škody je návštěvník povinen na vlastní náklady odstranit, nebude-li s provozovatelem písemně
dohodnuto jinak.
14. V případě, že návštěvník hrubým způsobem poruší NŘ, má provozovatel právo vyloučit návštěvníka z užívání
kurtů jakož i z celého areálu, a to bez náhrady.
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