
PROVOZNÍ ŘÁD 
SPORTCENTRUM IVANOVICE S.R.O., ČERNOHORSKÁ 245/22, 621 00 BRNO 

 

1. Všeobecné provozní podmínky 
1.1. Provozní doba Sportcentra je v pracovní dny 6:00 – 22:00 hod.; o víkendech a ve státní svátky 

8:00 – 22:00 hod. Poslední možnost vstupu je ve 21:25 hod. V případě neobsazených rezervací 
může být provozní doba po 20. hodině zkrácena. 

1.2. Ceny za využívání služeb jsou uvedeny v Ceníku na webových stránkách Sportcentra, 
na nástěnce nebo k nahlédnutí na recepci. 

1.3. Vstup do Sportcentra je možný pouze ve vhodném a čistém oděvu, vstup na kurty a do 
sportovního sálu je povolen pouze v čisté sálové obuvi, která nezanechává stopy. V případě, že 
návštěvník znečistí nebo poškodí povrch sportovních či jiných ploch, je povinen uhradit pokutu 
1 000 Kč jako náhradu nákladů na jejich vyčištění a uvedení do původního stavu. 

1.4. V celém prostoru Sportcentra platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Osobám 
pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor Sportcentra zakázán. 

1.5. K převlékání návštěvníků slouží šatní skříňky. Každý návštěvník obdrží klíč od šatní skříňky při 
svém vstupu od obsluhy recepce. Zapůjčený klíč od šatní skříňky je návštěvník povinen vrátit 
obsluze recepce, v opačném případě musí uhradit pokutu 100 Kč. 

1.6. Návštěvníci jsou povinni uschovat cennosti během pobytu ve Sportcentru u sebe anebo využít 
bezpečnostní skříňky u recepce Sportcentra. 

1.7. Do prostor Sportcentra je zakázáno vnášet vlastní jídlo a pití. Konzumace vlastního jídla a pití 
je zakázána. 

1.8. Osoby mladší šestnácti let se mohou účastnit sportovních aktivit jen pod dohledem osoby starší 
osmnácti let. 

1.9. Při provozování sportovních aktivit je návštěvník povinen dodržovat obecné zásady 
bezpečnosti a pravidla dané sportovní aktivity. Návštěvník se musí vyvarovat jakékoliv činnosti, 
při které by mohlo dojít k ohrožení nebo obtěžování ostatních osob anebo k poškození či 
zničení vybavení Sportcentra. Je zakázáno narážet tělem do stěn squashových kurtů a využívat 
sportovní náčiní, které neslouží pro danou sportovní aktivitu. 

1.10. Zákazník, který způsobil škodu na zařízení anebo vybavení Sportcentra, je v souladu 
s Občanským zákoníkem povinen vzniklou škodu provozovateli uhradit, a to ve výši pořizovací 
ceny poškozeného vybavení, nebo ve výši nákladů nezbytných k uvedení zařízení do původního 
stavu. 

1.11. Návštěvníkům Sportcentra je zakázáno manipulovat s vybavením centra, jako jsou stoly, židle, 
odpadkové koše, a další. Taktéž je návštěvníkům zakázáno manipulovat s ovládáním ohřívačů, 
Roburů. 

1.12. Z důvodu bezpečnosti jsou prostory Sportcentra a soukromého parkoviště monitorovány 
bezpečnostními kamerami. Vstupem do Sportcentra dává návštěvník souhlas s pořizováním 
obrazového záznamu. 

1.13. V případě porušení Provozního řádu návštěvníkem má provozovatel právo vykázat ho z prostor 
centra bez náhrady vstupného. 

 

 

 

 



 

 
 
 

2. Pravidla pro využívání služeb 
2.1. Podmínkou využití služeb je rezervace vybrané aktivity, ať už předem nebo při příchodu. 
2.2. Na již zadanou rezervaci je návštěvník povinen dostavit se alespoň 5 minut před jejím 

začátkem, v opačném případě má provozovatel právo rezervaci bez náhrady zrušit 
a poskytnout ji dalším zájemcům. 

2.3. Již rezervovanou sportovní aktivitu může návštěvník řádně zrušit jen 24 hodin před začátkem 
dané rezervace. V případě, že rezervace nebude prokazatelně zrušena alespoň 24 hodin před 
jejím začátkem, je návštěvník povinen uhradit 50% z plné ceny, tj. ceny bez slev, dané 
rezervace. V případě, že rezervace nebude prokazatelně zrušena alespoň 6 hodin před jejím 
začátkem, je návštěvník povinen uhradit 100% z plné ceny dané rezervace. Pravidla pro řádné 
rušení rezervací jsou platná i pro dlouhodobé rezervace klubových členů. 

2.4. V případě poškození nebo ztráty zapůjčených sportovních potřeb je host povinen uhradit 
Poplatek za poškození. Poplatek za poškození squashové nebo badmintonové rakety je 300 Kč.  

2.5. Poplatek za založení Klubového členství je 300 Kč, v případě Omezeného klubového členství je 
poplatek 149 Kč. Při zřízení členství je nutné na nový účet vložit kredit v minimální výši 500 Kč. 
Klubové členství je časově neomezené a poplatek za jeho zřízení není vratný. Kredit vložený 
na Klubovou kartu je časově omezen a není vratný. 

2.6. Klubové členství je nepřenosné a slevu lze uplatnit pouze za přítomnosti majitele členství, 
a to pouze na jednu službu ve stejný okamžik. 

2.7. V případě nízkého kreditu (tzn. méně než 100Kč) anebo více než tří neomluvených rezervací za 
posledních 6 měsíců je provozovatel oprávněn klubové členství zrušit. 

2.8. Provozovatel je oprávněn zrušit účet klienta v případě, že nebyl déle jak 12 měsíců využitý, tzn., 
na daný účet nebyla v uvedené lhůtě zadána žádná rezervace, nebyla z něj provedena žádná 
úhrada služeb či zboží nebo nebyl na účet dobit kredit. Zbývající kredit na účtu klienta po 
uplynutí této lhůty propadá ve prospěch provozovatele. 

 

3. Bezpečnost a první pomoc 
3.1. Veškeré sportovní aktivity provozuje návštěvník výhradně na své vlastní nebezpečí a nese 

plnou odpovědnost za své zdraví, i zdraví svěřených osob.  
3.2. V případě jakýchkoliv zdravotních potíží nebo vzniklých zranění musí návštěvník ihned 

informovat obsluhu Sportcentra. Pro potřeby první pomoci je na recepci Sportcentra k dispozici 
lékárnička. 

 

4. Odpovědnost Sportcentra 
4.1. Provozovatel nenese odpovědnost za důsledky porušování Provozního řádu návštěvníky. 

 

 


