
Beachvolejbal klub Orel Brno Komín 
 

ceník a pravidla užívání sportovišť 2015 
 
 
Beachvolejbal 
       Cena za 1 hod. Cena za 1 hod.  
         sezónní předplatné 
Pondělí až čtvrtek   16 – 18 hod.  220,- Kč 200,- Kč 
Pondělí až čtvrtek  18 – 20 hod.  250,- Kč 220,- Kč 
Pátek a neděle   16 – 20 hod.  220,- Kč 200,- Kč 
    
 
 
Víceúčelové hřiště – tenis, nohejbal, šestkový volejbal, badminton 
 
       Cena za 1 hod. Cena za 1 hod.  
         sezónní předplatné 
Pondělí až pátek  16 – 18 hod.  130,- Kč 110,- Kč 
Pondělí až pátek  18 – 20 hod.  200,- Kč 150,- Kč 
Neděle    16 – 20 hod.  200,- Kč 150,- Kč 
 
1/ Závazné hrací jednotky jsou každý den kromě soboty v časech 16 – 18 hod. a 18 – 20 hod. 
Mimo tyto časy je areál otevřen dle individuální domluvy.  
 
2/ Areál se otevírá v pondělí 27. dubna 2015 (18. týden) a zavírá v neděli 4.10.2014 
(40. týden). Celkový počet hracích týdnů je 23.  
 
3/ Cena v případě sezónního předplatného v časech 18-20 hod. je platná při rezervaci min. 20 
hracích jednotek (dvouhodinovek) v totožném čase. Rezervace musí být zcela zaplacená 
nejpozději do 8. února 2015. V případě skupin, které si rezervují více hracích dnů se splnění 
podmínky pro nároku na cenu při sezónním předplatném posuzuje u každého hracího dne a 
jednotky samostatně. Pro časy 16-18 hod. je minimální rezervace 17 dvouhodinovek. 
 
4/ Riziko nepřízně počasí nesou hráči. Peníze se nevrací. V průběhu sezony poskytneme 
několik termínů určených k náhradě za termíny, kdy se z důvodu deště nedalo hrát. V případě 
dlouhodobé extrémní nepřízně počasí bude forma kompenzace řešena individuálně.  
 
5/ Každý je povinen kurt po hře řádně uklidit (pohrabat). Beachvolejbalová hřiště musí být 
srovnaná do roviny. Pokud po předchozí skupině zůstane kurt neuhrabaný, nahlaste to správci. 
Skupiny, které opakovaně řádně neuklidí kurt nebo po sobě zanechají okolo kurtu odpadky, 
ztrácí nárok na náhradu v případě deště.   
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