TENISOVÝ ŘÁD – rok 2017
TJ-Sokol Stará Bělá o.s.-oddíl tenisu, Junácká 127/6, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Práva a povinnosti člena oddílu:
1. Zaplatit členské příspěvky službě nebo pokladníkovi,proti podpisu a to ve výši 1300 Kč do započetí vlastní hry,nejpozději však do

30.května.
1.1 V případě nesplnění povinností uvedené v bodu č.1 členství zaniká
1.2. V případě neplnění povinností uvedené v bodu 3.3. členství zaniká
1.2 Dodržovat pokyny správce a provozní řád.
1.3 Povinností každého člena je seznámit se obsahem tenisového řádu platného na danou sezónu.
2. Provozní řád:
2.1. Vstup na kurt je možný jen se souhlasem správce.
2.2. Pro vstup a hru na kurtech používejte vhodnou tenisovou obuv, aby nedocházelo k poškození jeho povrchu. V opačném případě
může být vstup na kurt zamítnut.
2.3. Chovejte se ohleduplně a tiše, abyste nerušili hráče na ostatních kurtech.
2.4. Hrací jednotka má 60minut. V této době je zahrnuta úprava kurtu.
2.5. Úprava kurtu se provádí hrablem a síťovačkou, a to až k plotu, a do poloviny volného prostoru mezi sousedními dvorci.
2.6. Dbejte na čistotu a pořádek
2.7. V celém areálu platí zákaz kouření, kromě míst k tomu vyhrazených.
3. Rezervace kurtů:
3.1. Každý člen si může u správce dopředu rezervovat tenisový kurt(pokud již není obsazen) a to maximálně na 1h denně.
3.2. Závazný je rezervovaný termín hry(datum, čas), nikoliv číslo kurtu. Čekací doba je 5 minut. Poté může být dvorec nabídnut
případným dalším zájemcům.
3.3. Případná rezervace je pro členy závazná. Nemůže-li člen obsadit rezervovaný kurt je povinen tuto rezervaci zrušit minimálně 1
den dopředu. V případě, že takto neučiní je povinen zaplatit nájem za kurt, jakoby na něm hrál host (80/100,-Kč/h/kurt).
3.4. Pro členy jsou v pracovní dny (15:00-20:00h) rezervovány dva kurty a to do 20:00h předcházejícího dne. V případě neobsazení
těchto kurtů z řad členů, mohou tyto být nabídnuty případným zájemcům z řad hostů.
3.5. Pokud si člen pozve na kurt hosta nebo rodinného příslušníka je povinen řídit se ceníkem platným na danou sezónu.
3.6. Člen si může pozvat na dvorec tyto rodinné příslušníky (manžel, manželka, otec, matka, druh, družka, syn, dcera, vnuk, vnučka).
3.6.1. V případě neobsazení dvorců je možno tohoto práva využít bezplatně. V ostatních případech je povinen řídit se ceníkem
platným na danou sezónu.
3.7. V případě zájmu člena/členů o stálou rezervaci je nutno kontaktovat správce. Stálá rezervace může být provedena v případě, že
nejsou narušována práva ostatních členů rezervovat si kurt. V případě neplnění povinností uvedené v bodu 3.3. bude případná trvalá
rezervace zrušena.
4. Děti členů ve věku do 15-ti let: Po zaplacení příspěvku 100 Kč/rok, podléhají děti členů zvláštnímu režimu, tzn., že mohou hrát
zdarma v době neobsazení dvorců. V případě zájmu o hru i z řad hostů jsou povinny kurt uvolnit, mají však právo dohrát každou
započatou hodinu. Pokud však zaplatí členské příspěvky v plné výši, stávají se plnohodnotnými členy se všemi právy i povinnostmi.
5. Používání skříněk pro členy:
5.1. Zaplatit zálohu za zámek ve výši 50,-Kč a pronájem 20Kč/rok a to nejpozději do 30.5.
5.2. V případě, že člen nehodlá skříňku nadále používat, je povinen tuto vyklidit a vrátit klíče(2ks) službě. Potom mu bude záloha
vrácena.
5.3. Uschovávání věcí ve skříňkách je jen na vlastní odpovědnost každého z členů.

5. Ceník
Varianta

Cena pronájmu v Kč,-/kurt/hod

1xČ + 1(3)xRP

1h = 40Kč,-

2(3)xČ + 2(1)xRP

1h = 0Kč,-

1xČ + 1xH

1h = 50(40)Kč,-

2(3)xČ + 2(1)xH

1h = 0Kč,-

1xČ + 3xH

1h = 80(60)Kč,-

1xČ + 1(2)xRP + 2(1)xH

1h = 50(40)Kč,-

2xČ + 1xRP + 1xH

1h = 0Kč,-

Legenda
Č.....člen
RP....rodinný příslušník
H.....host

V případě nejasností, připomínek či návrhu na úpravu provozního řádu kontaktujte správce kurtů tel. 596780550, mobil 737560427 nebo pište na
email st.bela-tenis@seznam.cz

….......................................................
za TJ Sokol Stará Bělá – oddíl tenisu
předseda oddílu Pavel Strakoš

