
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO STADIONU TAVERNY

 1 Obecná ustanovení:      
1.1. Návštěvní řád vydává provozovatel stadionu, Sportovní areály Sedlčany. 
1.2. Návštěvníci a uživatelé vstupem na stadion vyjadřují svůj souhlas s 
obsahem tohoto Návštěvního řádu.  
1.3. Stadion slouží především uživatelům, kteří uzavřeli s provozovatelem 
smlouvu o užívání. V ostatních časech veřejnosti.  
1.4. Vstup na stadion a jeho užívání uskutečňuje každý uživatel a návštěvník 
na vlastní nebezpečí a je povinen se chovat tak, aby neohrozil zdraví své ani 
ostatních.
1.5. Úrazy a škody je každý povinen neprodleně hlásit správci stadionu. 
1.6. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené nebo odložené v areálu 
stadionu, které nejsou uloženy na místě tomu určeném (uzamčené šatny).    
1.7. Uživatelé a návštěvníci se smí pohybovat pouze v prostoru nasmlouvaném 
či předem domluveném a posléze zaplaceném.
1.8. Na stadion je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek.
1.9. Je zakázáno požívat alkohol či jiné návykové látky, kouřit, vstupovat se 
psy nebo s jinými zvířaty a ohrožovat bezpečnost osob a majetku nebo jinak 
obtěžovat ostatní návštěvníky.
1.10. Osobám do 12-ti let je povolen vstup jen v doprovodu dospělé odpovědné 
osoby.
1.11. Dozor nad dodržováním tohoto řádu vykonává správce stadionu.

       
 2 Provoz:

2.1. Provozní doba v sezóně je od 7:00 do 21:00, datum začátku a konce 
sezóny vyhlašuje správce stadionu na webu provozovatele a písemně na 
stadionu, ale vždy od 1.12. do 31.3. je stadion uzavřen.
2.2. Sportoviště stadionu jsou v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, 
který je stanoven na základě objednávek a je uveřejněn na vývěsce a na webu 
provozovatele.
2.3. Vstup na sportoviště musí uživatel či návštěvník hlásit správci stadionu.
2.4. Poplatky za využití sportoviště se platí dle platného ceníku  v hotovosti 
správci stadionu po ukončení sportovní aktivity, nebo fakturou provozovateli, 
pokud není sjednáno jinak.
2.5. Rezervaci sportoviště lze dohodnout osobně u správce stadionu nebo na 
tel.čísle: 728532078.
2.6. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen 
změnu ohlásit správci stadionu nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. 
Pokud tak neučiní, je správce oprávněn žádat zaplacení tohoto objednaného 
času, nebo nepřijímat od tohoto objednatele další rezervace.
2.7. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provoz, nebo 
mimořádně nutné údržby sportoviště je správce stadionu oprávněn omezit nebo 



zrušit provoz. O tom budou návštěvníci a uživatelé informováni tabulí na hřišti, 
na webu provozovatele a případně i osobně. Toto ustanovení neplatí pro 
oficiální sotěže FAČR.

 3 Jednotlivé sportoviště: 
3.1. Tenisový kurt: Poviností hráčů je používat sportovní obuv určenou na 
antukový povrh. Před hrou, jeli to třeba, pokropit kurt. Po skončení hry upravit 
kurt hrablem a košťaty. 
3.2.  Travnatá plocha: Uživatelé i návštěvníci, mají povinost používat jen 
branky vydané správcem a po skončení hry je vrátit na místo tomu určené. Je 
přísně zakázáno se na branky věšet či s nima jakkoli manipulovat, kromě 
přenesení na místo určení pod dohledem odpovědné osoby. 
3.3.  Atletické sektory: Po použití je povinost uvést plochy do původního stavu 
a uklidit všechny pomůcky na místo tomu určené. 
3.4. Skatepark: Vlastní provozní řád.

 4 Závěrečná ustanovení:
4.1. Pořadatelé sportovních a jiných soutěží, případně jiných akcí musí 
dodržovat podmínky předem smluvené s provozovatelem stadionu. 

 
Odpovědná osoba a správce stadionu a skateparku: Petr Řehák

     tel.: 728532078

 
Důležitá telefonní čísla: Tísňové volání 112

    Městská policie     156
Záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150
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