
Provozní řád areálu a klubovny TJ SOKOL Budyně nad Ohří 

 

- Každý člen je držitelem čipu s jedinečným kódem pro vstup do brány areálu, 

kůlny a klubovny. Každý rok bude členům aktivován čip až po zaplacení 

členského a hráčského příspěvku a splnění brigádní činnosti 

(odpracování/zaplacení) – výše příspěvků každoročně stanovena valnou 

hromadou TJ. Účastníkům tradiční jarní brigády bude automaticky jako bonus 

aktivován čip i bez zaplacení do 1.5. (mohou hrát hned po zprovoznění 

dvorců). Posléze bude účastníkům brigády pro celou sezónu  aktivován čip až 

po zaplacení členských a hráčských příspěvků.  

 

- Člen, který čipem odblokuje bránu, kůlnu, nebo klubovnu je povinen při 

odchodu tyto vstupy uzavřít bez ohledu na to, zda jsou v areálu další hráči 

(před zavřením brány se přesvědčí, zda si přítomní hráči nezapomněli čip). 

Před uzavřením klubovny se přesvědčí, zda jsou zavřena okna, nikde neteče 

voda a je zhasnuto. Vstupy jsou archivovány v ústředně. Objekt je automaticky 

kódován a zabezpečen. 

 

- V klubovně a v celém areálu je každý hráč povinen udržovat čistotu a pořádek, 

neničit vybavení areálu ani ho zcizovat. Případné závady v areálu je kterýkoli 

člen povinen po zjištění osobně, nebo telefonicky nahlásit správci areálu.   

 

- Před hrou je nezbytné dvorec řádně zakropit, a to v celé ploše od plotu k plotu. 

Po skončení hry se dvorec vždy upraví hrablem,  poté celý zamete síťovačkou 

ve spirále od kraje do středu. Dle potřeby (dvorec práší) se po skončení hry 

před hrablováním a zametáním dvorec zakropí. 

 

- Výše příspěvků pro členy TJ a přístup na dvorce nečlenům TJ pro každou 

konkrétní sezonu upravují regule vydávané výborem TJ a schvalované valnou 

hromadou TJ..  

 

- Zaplacením členských příspěvků se každý člen a jeho host zavazuje 

k dodržování tohoto provozního řádu. Zároveň je povinen řídit se pokyny členů 

výboru a správce areálu. 
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