
PRAVIDLA VSTUPU A HRY KURTECH TENISOVÉHO
ODDÍLU Bušt ěhrad platné od 19. července 2013

ČLENOVÉ ODDÍLU

1. Mít řádně a včas zaplacený členský příspěvek, č. účtu  387813339/0800
( člen oddílu, který nebude mít uhrazené příspěvky – 1. vstup na kurt zaplatí příspěvky o 500Kč navíc

2. vstup na kurt zaplatí příspěvky o 1000Kč navíc
3. vstup na kurt – vyřazení z oddílu) 

2. Udržovat pořádek v celém areálu tenisových dvorců 

3. Připravit kurt p řed hraním ( kropení , případně jiná úprava dvorce ) 

4. Upravit kurt po h ře ( terénní úpravy dvorce ) 

5. Být sportovně oblečen vč.užívání vhodné sportovní obuvi ( vzorek podrážky ) 

6. Čas hry na kurtě 60 min  vč. úpravy kurtu ( teprve je –li kurt volný může být čas hry prodloužen) 

7. Rezervace kurtu č. 2 max. na 60 min  vč. úpravy kurtu ( teprve je –li kurt volný může být čas 
hry prodloužen) 

NEČLENOVÉ ODDÍLU

1. Vstup na dvorce až po zaplacení kurtu a zapsání do knihy
- v knize musí být uveden čas hry a ten je nutno dodržet 
- zaplaceno může být pouze 60 min, teprve je –li kurt volný může být čas hry prodloužen  
- platí pravidlo, že je zaplaceno vždy 60 min 
- platí pravidlo, že pokud nebude nečlen zapsán a kurt uhrazen před vstupem na kurt, zaplatí 100% částky navíc 

2. Vstup na dvorce s členem oddílu
- člen odpovídá za platbu pronájmu kurtu
- od 16-21 pokud přijdou členové oddílu, musí nečlen uvolnit kurt – vrácení poměrné částky pronájmu

3. Připravit kurt p řed hraním ( kropení, případně jiná další úprava kurtu ) 

4. Upravit kurt po h ře ( terénní úpravy kurtu ) 

5. Být sportovně oblečen vč.užívání sportovní obuvi ( vzorek podrážky )

 

TENISOVÉ KURTY   150 Kč / 60 min (tenisový kurt )

Č.účtu pro úhradu 387813339/0800, částka 1.400Kč muži i ženy, 600Kč důchodci a studenti, 500Kč 
děti. Do zprávy napište při úhradě své jméno.
 

Buštěhrad, 28.03 2014 Výbor tenisového oddílu – Miroslav Oplt – předseda, Petr 
Tatíček, Martin T ůma, Zorka Kurajská, Renata Fedová


