
PROVOZNÍ ŘÁD 
Společnost Squash Sport s.r.o., provozovatel sportovního areálu v Čimicích, Čimická 780/61, Praha 8 (dále 
jen Provozovatel), vydává tento provozní řád, závazný pro všechny uživatele a návštěvníky areálu (dále jen 
Klient) 

1) Klienti v areálu Provozovatele sportují na vlastní nebezpečí. 

2) Za chování, pohyb a pobývání DĚTÍ A MLADISTVÝCH v celém areálu Provozovatele odpovídají 
rodiče, zvláště pak při provozování sportovních aktivit. 

3) Využívat veškerých ploch sportovišť je klient oprávněn pouze po zaplacení všech poplatků a splnění 
podmínek uvedených v aktuálním ceníku. Veškeré další podmínky, které jsou uvedeny v tomto ceníku, jsou 
pro Klienta taktéž závazné. 

4) Při použití šatnových skříněk má Klient povinnost tyto zamykat. Zámek je k zapůjčení u obsluhy recepce 
oproti vratné záloze 100,-Kč. Provozovatel odpovídá za věci uložené do skříněk pouze do hodnoty 2500,- Kč. 
Klient může uzamknout pouze jednu šatní skříňku a bere na vědomí, že tato skřínka bude otevřena po 
ukončení otevírací doby, kdy je areál prázdný. 

5) Klient areálu má možnost požádat obsluhu o uložení cenných předmětů či peněžní hotovosti do určených 
bezpečných prostor v zázemí Provozovatele. Takto lze uložit předměty a cennosti pouze do hodnoty 20.000,- 
Kč. Zbraně nebo předměty a cennosti v hodnotě vyšší než 20.000,- Kč nejsou klienti oprávněni do areálu 
vnášet, či je zde odkládat nebo žádat jejich uložení. 

6) Při poškození zapůjčených sportovních potřeb Provozovatel účtuje odpovídající finanční náhradu 
poškozené věci. Při poškození nebo znečištění vybavení areálu účtuje Provozovatel finanční náhradu 
potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu. Hráč je plně odpovědný za škodu 
způsobenou na skleněné stěně squashového kurtu. Tato stěna není určena k jakémukoli kontaktu s hráčem, 
slouží pouze k odrážení gumového míčku na squash. Pokud hráč neakceptuje upozornění obsluhujícího 
personálu na bezpečnou hru squashe a pokud i nadále ohrožuje zdraví či bezpečnost svou i ostatních, má 
obsluhující personál právo zamezit dalšímu pokračování ve hře. 

7) V celém prostoru areálu Provozovatele je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ, dále konzumace s sebou donesených 
potravin a nápojů. 

8) Manipulace s kamerovým a bezpečnostním systémem bude považována za vážné porušení tohoto řádu. 

9) Vstup na všechny squashové kurty a do všech sportovních sálů je povolen pouze v sálové obuvi se světlou 
podrážkou. V případě užití nevhodné obuvi je Provozovatel oprávněn zamezit dalšímu pokračování ve hře bez 
nároku na slevu z původně stanovené ceny. Viditelné poškození či znečištění povrchu kurtu může být 
pokutováno částkou 1000,- Kč. 

10) Provozovatel má právo upravit cenu za veškeré služby a zboží. Tato úprava nabude platnosti dnem, kdy je 
zveřejněna v aktuálním ceníku. V případě, že by cena za službu byla v rámci takové úpravy Provozovatelem 
zvýšena o více než 30%, má Klient právo odstoupit od smlouvy a Provozovatel je povinen vrátit mu 
zaplacenou zálohu a nevyčerpaný zůstatek na jeho klientském účtu. 

11) Při porušení tohoto řádu je Provozovatel oprávněn zamezit Klientovi v dalším užívání areálu bez náhrady 
za zaplacenou zálohu a zůstatek na klientském účtu. 

12) Uplatnění smluvní pokuty či zamezení dalšího užívání areálu nezbavuje Provozovatele nároku vymáhat 
případné další škody na Klientovi. 


