
PROVOZNÍ  ŘÁD 
 

Tenisového klubu Bzenec z.s. 

 
Provozní řád tenisového klubu Bzenec z.s. stanovuje základní závazná pravidla využívání areálu 

tenisového klubu, pravidla způsobu chování v areálu tenisového klubu a k zařízení tenisového klubu. 

Tímto provozním řádem jsou povinni se řídit všichni členové tenisového klubu, jakož i nečlenové 

klubu, kteří tenisový areál využívají nebo pouze navštíví. 

 

1)  Povinnost platit členské příspěvky do 1. května příslušného kalendářního roku dle sazebníku: 

  

  a) děti do 15 let …...................................... 300,- Kč, 

  b) mládež 16-18 let a studenti …................  500,- Kč + 5 hod. brigád. hodin, 

                        c) dospělí …................................................ 500,- Kč + 20 hod. brigád. hodin.        

 

Úhradu provádět na účet TK Bzenec číslo:  245440872/0300 (do poznámky pro příjemce jméno 

plátce a účel platby - členské příspěvky).  

Při neodpracování stanoveného počtu brigádnických hodin bude účtováno k členskému příspěvku 

za každou neodpracovanou hodinu 100,- Kč. Tyto hodiny musí být odpracovány do 1. listopadu 

příslušného kalendářního roku. K tomuto datu dojde k vyúčtování neodpracovaných brig. hodin. 

          

2)  Stanovené výše poplatků pro veřejnost : 

  - tenisový kurt 100,- Kč/hod., 

  - permanentka na 30 hod. 2 000,- Kč. 

 

3)  Člen klubu má možnost bezplatně využívat kurty se třetími osobami : 

– dítě člen klubu 2 hodiny týdně s přímým příbuzným, 

– dospělý člen a mládež 2 hodiny týdně s přímým příbuzným, 

– dospělý člen a mládež 2 hodiny měsíčně s cizí osobou, 

 vše ve volných termínem kurtů. 

 

4)  Minimální délka hrací doby pro jedno obsazení kurtu je 1 hodina. Každá další započatá hodina     

je hrazena jako celá hodina. Při neobsazení kurtu od 15 min., bude rezervace zrušena. 

 

5)  Provozní doba na kurtech je stanovena v období od dubna do listopadu v době od 8.00 do 21.00 

hodin. 

 

6) Kurty jsou přístupné členům i veřejnosti dle rezervačního systému uvedeného na webových 

stránkách klubu. 

 

7) Pro hru musí být hráč přiměřeně oblečen a mít vhodnou obuv pro hru na antukovém povrchu. V 

případě nedodržení může být hráč vykázán z kurtu. 

 

8) Nepovolit vstup neoprávněným osobám na kurty bez souhlasu správce. 

 

9) Při pobytu na kurtu nesmí hráči rušit hru na sousedních dvorcích. Přítomnost diváků je možná 

pouze na vyhrazených místech mimo hrací plochu. 

 

10) Pečovat o majetek klubu a dbát na jeho hospodárné využití. 

 

11) Nezahajovat hru na neupraveném a nepřipraveném kurtu (postřik, úprava antuky). 



 

12) Nezanechávat na hrací ploše nářadí pro úklid a úpravu kurtů. 

 

13) Hráč je povinen před započetím hry zkontrolovat stav kurtu a případně jej srovnat a pokropit 

vodou. 

 

14) Po skončení hry hráč upraví kurt dřevěnými hrably tak, aby se antuka na kurtu rovnoměrně 

srovnala, poté kurt upraví síťovačkou po celé ploše i mimo hrací plochu. 

 

15) Udržovat pořádek ve vnitřních prostorách budovy. 

 

16) Prostor šaten a toalet je součástí areálu, nečlen do nich vstupuje pouze na nezbytně nutnou dobu 

pro převlečení před a po hře, k provedení hygieny. Společenská místnost je přístupná pouze pro 

členy a jejich hosty. 

 

17) V celém areálu je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat zařízení a znečišťovat okolí. 

Hráči jsou povinni před vstupem do budovy si řádně očistit obuv. Pokud dojde k jakémukoliv 

poškození či znečištění areálu, oznamuje tuto skutečnost správci k zajištění nápravy. 

 

18) Vstup do areálu je pouze na vlastní nebezpečí. Tenisový klub neodpovídá za škodu na zdraví či 

majetku způsobeným třetím osobám. Hráči si mohou ukládat svůj majetek v šatnách budovy, za 

věci odložené však tenisový klub neručí. 

 

19) Před vjezdem do areálu TK návštěvník sesedne z kola a uloží jej do stojanu. 

 

20) Kouření v areálu tenisových kurtů je zakázáno. 

 

21) Nevpouštět na kurty domácí zvířata. 

 

22) Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky tenisového areálu. 

 

23) V případě pořádání soutěží, mají tyto přednost před řádnou rezervací jak členů, tak hostů. 

 

24) Tento provozní řád schválila členská schůze na svém zasedání dne 24.02.2016 a tímto dnem 

nabývá provozní řád platnosti a účinnosti. Tímto dnem se rovněž ruší dosavadní vnitřní řád 

tenisového klubu ze dne …………………. 

 

                                                                                                    

 

  Ve Bzenci  24.02.2016                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    …................................................................                                                                                               

                                                                                           Martin Marhefka  - předseda klubu 

                                                                                          

 


