Prevádzkový poriadok
tenisového dvorca Ponická Huta
1. Rezervácia hracieho času je možná v obchode Potraviny, Bukovinka č. 50, Poniky,
časť Ponická Huta v čase:
Po – Pia: 7. 00 – 18. 00, So: 7. 00 – 12. 00 a Ne: 8. 00 – 10. 00, v mesiacoch máj –
november, resp. na tel. čísle 048/4193203.
2. Prevzatie kľúča od tenisového dvorca a úhrada hráčskeho poplatku vopred sú možné
v obchode Potraviny, Bukovinka č. 50, Poniky, časť Ponická Huta. Kľúč je aj u
prevádzkovateľov kurtu.
3. Vstup na tenisový dvorec za účelom hry je možný len po úhrade hráčskeho poplatku
/jednorázový poplatok, resp. časová permanentka/.
4. Štatutárny zástupca obce a prevádzkovatelia sú oprávnení preverovať úhradu
poplatkov hrajúcich užívateľov a neoprávnenú hru zrušiť.
5. Na hru na tenisovom dvorci je nutné mať vhodnú športovú obuv a vhodný športový
odev. Je zakázané hrať v ťažkej a nevhodnej obuvi.
6. Hráč vstupuje na upravený dvorec. Po ukončení hry je povinný dať tenisový dvorec
do pôvodného stavu, t. j. upraviť povrch antuky metlou a upratať po sebe. Čas
potrebný na úpravu dvorca je súčasťou hracieho času. Celkovú úpravu hracej plochy
zabezpečuje prevádzkovateľ tenisového dvorca /polievanie, valcovanie a pod./ Obnova
čiar sa vykonáva operatívne a aj hráčmi.
7. V prípade opakovaného nedodržania pravidiel podľa bodu 3., 5. a 6. sú
prevádzkovatelia oprávnení neumožniť ďalšie užívanie dvorca.
8. Deti do 10 rokov majú vstup povolený len v sprievode dospelej osoby.
9. Poplatky za užívanie tenisového dvorca sú nasledovné /za celý dvorec/:
-občania obce Poniky, Ponickej Lehôtky a Ponickej Huty 1 € (30,-Sk)/hod.
-ostatní občania 2,32 € (70,-Sk)/hod.
-permanentka I. /prevádzkovatelia dvorca/ - bezplatne
-permanentka II. /domáci z Poník, Pon. Lehôtky a Pon. Huty/ - 26,55 €
(800,- Sk)/sezóna
-permanentka III. /ostatní/ - 53,11 € (1600,- Sk)/sezóna.
V prípade neskoršieho zakúpenia permanentky /v priebehu sezóny/ bude cena
alikvotne určená. Permanentka je neprenosná a platí len pre jednu osobu.
Poplatky z prevádzky tenisového dvorca zúčtuje p. Slávka Sedliaková na
Obecnom úrade v Ponikách a budú použité na ďalší rozvoj športového vyžitia obce.
Termín finálneho zúčtovania poplatkov za prevádzku voči Obecnému úradu
v Ponikách je jedenkrát ročne najneskôr do 30. 11. 2009.
Prevádzkovatelia: Marian Sedliak, Slávka Sedliaková, Ľubomír Kaplán.
Platnosť poriadku: od 1. 1. 2009 do 30. 11. 2009.
V Ponikách, dňa 31. 12. 2008
Schválila:
Oľga Koscová
starostka obce

