
Provozní řád 
Svaz plážových sportů z.s., Gabinova 864/3, 152 00 Praha 5, 

IČO: 22714448, vedený pod spisovou značkou L 24709 u Městského soudu v Praze  
(dále jako „SPS“) vydává tento: 

PROVOZNÍ ŘÁD BEACH ARÉNY 
Beach aréna provozovaná Svazem plážových sportů z.s. je veřejný sportovní areál (dále také jen jako „areál“) 
provozovaný na pozemku MČ Praha 5. V zájmu udržení kvality a čistoty nabízených služeb stanovuje SPS 
následující pravidla, která je návštěvník, člen či kolektiv v areálu povinen dodržovat. Děkujeme všem našim 
návštěvníkům za pochopení. 

OBECNÁ PRAVIDLA: 

Návštěvník, člen či kolektiv se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování, která jsou v níže 
uvedených bodech obecně popsána. 

• Provozní doba areálu je od 9.00 hod. do 18.00 hodin a řídí se rezervačním systémem. Tímto není dotčeno právo SPS 
uzavřít areál v případě nepříznivých meteorologických podmínek či jiných vlivů. 

• Sportoviště uvedená v rezervačním systému může využívat pouze člen či kolektiv, který je registrovaným členem 
SPS. Návštěvník může využívat ostatní prostory, které jsou určeny pro veřejnost a nejsou uvedené v rezervačním 
systému.  

• V případě, že nebude obsazené místo sportoviště do 16.00 h daného dne v rezervačním systému, provozovatel si 
vyhrazuje právo areál uzavřít, a to ještě před ukončením provozní doby.  

• Místo určené pro odkládání klenotů, cenností či jiných majetkových hodnot - včetně peněz, platebních karet, mobilních 
telefonů, klíčů od vozidel atd. („cennosti“) v areálu není k dispozici. Lavice či jiná místa pro sezení v prostorách celého 
areálu nejsou určena pro odkládání jakýchkoli věcí, a to ani při převlékání a osobní hygieně návštěvníků areálu. 
Každý návštěvník si ručí za svůj majetek. 

• Parkování v areálu není k dispozici. Příjezd je povolen pouze pro obsluhu a pro naložení a vyložení materiálu.  
• Vstup do míst označených nápisem „POUZE PERSONÁL“ nebo „VSTUP ZAKÁZÁN“ není dovolen. 
• Pracovník areálu je oprávněn odepřít obsloužit osobu podnapilou, osobu pod vlivem jiné návykové látky nebo osobu 

obtěžující ostatní návštěvníky. 
 Je přísně zakázáno vstupovat se zvířaty do areálu  
o v případě nedodržení výše uvedených pravidel, která se týkají pohybu psů po areálu, bude návštěvníkovi zakázán 

vstup do areálu a veškerý úklid a hygienická opatření budou návštěvníkovi-majiteli psa účtovány 
• Je zakázáno zejména:  
o odhazovat po areálu odpadky 
o znečišťovat venkovní a vnitřní prostory 
o ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu 
o kouřit ve společných prostorech, vyjma míst, která jsou označena jako kuřácká 

rozdělávat oheň 
• V případě nedodržení uvedených pravidel bude: 
o návštěvník, člen či kolektiv z areálu vykázán 
o návštěvníkovi, členu či kolektivu zakázán přístup do areálu 
o vymáhána náhrada způsobené škody 

Návštěvník, člen či kolektiv je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka areálu. Návštěvník je povinen řídit se 
provozním řádem areálu. Návštěvník je povinen se seznámit před započetím sportování s Provozním řádem 
sportoviště. Provozní řád sportoviště je k dispozici na recepci areálu a na vývěskách situovaných v areálu. 

 

 



PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ: 

 
Člen či kolektiv sportoviště: 

• člen či kolektiv sportuje na vlastní nebezpečí 
• člen či kolektiv vstupuje na sportoviště: 
o po uhrazení členského poplatku a na smluvenou dobu 
o v obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch 
o s vybavením určeným pro daný druh sportu 
o v počtu hráčů určených pro daný druh sportu (včetně obvyklého počtu realizačního týmu), ostatní návštěvníci mají 

vstup povolen pouze do označených nebo společných prostor areálu 
o ve vhodném sportovním oblečení, s ohledem na ostatní sportovce a pravidla příslušného sportu 
o člen či kolektiv je povinen ihned nahlásit v recepci areálu veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému 

užívání sportoviště (dále jen „závady“). V případě, že člen či kolektiv nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude 
sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu. 

• člen či kolektiv používá sportoviště: 
o pouze pro daný sport 
o pouze po smluvenou dobu, po ukončení sportoviště okamžitě opustí 
o podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval či neobtěžoval ostatní sportovce 
• člen či kolektiv opustí sportoviště: 
o po provedení úklidu sportoviště v případě, že součástí použití sportoviště je provedení úklidu členem či kolektivem. 

Úklid provádí ve svém časovém smluvním období, nikoli v období, kdy má na sportoviště nastoupit další člen či 
kolektiv.  

• členu či kolektivu je na sportovišti zakázáno zejména: 
o vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky 
o odhazovat odpadky 
o provádět úpravy nebo ničit zařízení 
o používat zařízení sportoviště k jiným účelům než je určeno 
o kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky 
o vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly, ostré předměty apod. 
o používat hadice ke kropení nebo mytí 
o používat v rámci firemních i soukromých akcí/turnajů vlastní catering, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak 
• doporučení pro návštěvníky: 
o v případě dotazů na vhodnost obuvi případně náčiní Vám rádi poradíme na recepci 
• upozornění pro návštěvníky: 
o v případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník sportovního areálu právo: 
 ukončit hru, vykázat návštěvníka, člena či kolektiv ze sportoviště, areálu a to bez náhrady 
 zakázat přístup do areálu a vymáhat náhradu způsobené škody 
• Veškeré dotazy řeší recepce areálu. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento Provozní řád areálu může být z rozhodnutí Svazu plážových sportů z. s. čas od času změněn. 

Tento Provozní řád areálu Svazu plážových sportů z. s. je účinný ode dne 14. 9. 2020 a je k dispozici na nástěnce 
areálu a na internetových stránkách www.beach-arena.cz 

 

 

V Praze 11. 9. 2020       Svaz plážových sportů z.s.  

http://www.beach-arena.cz/

