Provozní zásady SK TENIS Hradec Králové
1. Členské příspěvky a poplatky
Členský příspěvek
Dospělí
3.000,- Kč
Děti a dorost do 18ti let včetně
1.000,- Kč
Člen nad 70 let
1.500,- Kč
Skříňka Areál Malšovice
200,- Kč
Skříňka Areál U soutoku
100,- Kč
a) Úhrada členských příspěvků podnikatelů je možná i formou sponzorského daru.
b) Příspěvky jsou vybírány pouze ve stanovených termínech. Příspěvky je také možno platit bankovním
převodem. Do poznámky je nutno uvést vždy celé jméno.
c) Výše klubového příspěvku placeného novým členem po 30. 6. dané sezóny je stanovena ve výši 50 %
základního členského příspěvku.
2. Pronájmy dvorců nečlenům klubu
Pronájmy dvorců jsou hrazeny formou příspěvku na údržbu klubu.
a) Areál Malšovice:
- pondělí – pátek od 14-ti hod.
200,- Kč / jednotkovou hrací hodinu
- sobota
100,- Kč / jednotkovou hrací hodinu
- neděle
100,- Kč / jednotkovou hrací hodinu
b) Areál U soutoku:
- pondělí – pátek od 14-ti hod.
200,- Kč / jednotkovou hrací hodinu
- sobota
100,- Kč / jednotkovou hrací hodinu
- neděle
100,- Kč / jednotkovou hrací hodinu
Z každého uskutečněného jednorázového pronájmu, je přiznána odměna správci kurtů ve výši 10%.
3. Úhrada pronájmu dvorců
a) Členové klubu SK TENIS HK mají právo vstupu na dvorce po zaplacení členských příspěvků. Správcům se
prokazují předložením členského průkazu.
b) Nečlenové klubu mají právo na vstup na dvorce po uhrazení příslušného poplatku před započetím hry,
oproti vystavení číslovaného dokladu správcem kurtu, příp. jím pověřené osoby. Doklad musí obsahovat:
jméno, datum, částku, hrací dobu od – do. Doklady mohou být náhodně kontrolovány členy představenstva a
kontrolní komise u správce kurtů nebo u hráčů.
c) Úhrada za „časové sezónní rezervace“ a „celodenní pronájmy“ probíhá předem u správce kurtů, pokladníka
příp. bezhotovostně na účet klubu SK TENIS HK oproti vydání daňového dokladu.
4. Obsazování dvorců a rezervační systém
a) Členové klubu mají právo si zarezervovat kurt na celou sezónu dopředu v obvyklé míře. Případné nevyužití
dvorce je člen klubu povinen nahlásit správci min. 24 hod. předem, aby mohl být kurt využit. V případě, že tak
neučiní a nedostaví se ke hře, bude mu po opakovaném takovémto porušení pravidel sezónní rezervace
zrušena. Hráči jsou povinni nastoupit na kurt nejpozději do 10-ti minut od začátku hrací jednotky. Pokud hráči,
kteří mají kurt rezervován, nenastoupí ve stanovenou dobu, nebo je-li kurt úplně volný, může být obsazen
libovolnými hráči.
b) V případě nepravidelného hraní si člen může předem zarezervovat kurt po dohodě se správcem kurtů.
c) Člen může přijít a hrát i bez předcházejícího objednání, pokud budou kurty neobsazeny, vždy však po
dohodě se správcem kurtů. Zde platí pravidlo: „Kdo dřív přijde, ten dřív hraje“.
d) Jednotková hrací hodina je 60 minut, a zahrnuje i čas na úpravu dvorce. Možnost překročení jednotkové
hrací hodiny nebo více jednotkových hracích hodin, je po dohodě se správcem pouze v době, kdy nečekají
další hráči na hru. Pro pronájem platí zásada, že překročení jednotkové hrací hodiny je požadováno za
započetí další jednotkové hrací hodiny.

e) Právo ke hře je ve smyslu těchto zásad v tomto pořadí: 1. Člen klubu s rezervací na daný čas, 2. Nečlen
klubu (pronájem) s rezervací na daný čas, 3. Člen klubu bez časové rezervace, 4. Nečlen klubu
f) Členové klubu mohou využívat kurty klubu i mimo oficiální otevírací hodiny od 8.00 do 14.00, a to bez
přítomnosti správce na vlastní nebezpečí. Pro hru v tomto čase si člen klubu zarezervuje kurt u správce klubu.
Po dohodě se správcem si převezme klíče od areálu na daném místě. Správce zapíše do sešitu jméno hráče,
čas hry od do a číslo daného kurtu. Po ukončení hry člen klubu řádně uklidí kurt. Jde-li hrát člen klubu s
nečlenem klubu, vybere člen klubu peníze za pronájem kurtu a zaplatí za nečlena platbu správci v nejbližším
možném termínu. Zjistí-li správce, že po dopoledním hraní nebyl kurt řádně uklizen, nebylo zamčeno,
případně je člen v prodlení s platbou za hru s nečlenem, ztrácí člen právo na další hraní mimo oficiální hrací
hodiny v této sezoně. Člen je povinen vrátit klíče od kurtů zpět na dané místo.
5. Telefony a zprovoznění dvorců
a) Správci v době sjednané činnosti mají klubem hrazen měsíční nepřevoditelný telefonní paušál ve výši:
Areál Malšovice: 300,- Kč
Areál U soutoku: 200,- Kč
b) Na zprovoznění a provoz dvorců v sezóně je správcům přiznána částka 1.700,- Kč/dvorec a paušál oceňující
ostatní prostory následovně:
Areál Malšovice
7 x 1.700 + 2.300 = 14.200,- Kč
Areál U soutoku
3 x 1.700 + 1.100 = 6.200,- Kč
Určená částka bude správcům vyplacena ve dvou splátkách, nejprve jako záloha ve výši 50 % při zahájení
jarních prací, a zbytek do 10ti kalendářních dnů po předání zprovozněného areálu předsednictvu klubu.
6. Turnaje rekreantů
Klubové turnaje pořádané pro členy klubu a odsouhlasené předsednictvem klubu jsou při účasti minimálně 10
členů dotovány částkou na občerstvení ve výši 100,- Kč/člen a míči v počtu odpovídajícímu počtu účastníků.
Pokud je klubový turnaj přístupný i pro nečleny klubu, je minimální výše startovného pro nečleny stanovena
200,- Kč na osobu. Klub tímto způsobem podporuje maximálně 4 turnaje v dané sezoně.
7. Ostatní
a) Hráči nastupují vždy na řádně upravený a nakropený dvorec, který po ukončení hry uvedou do původního
stavu pomocí hrábla, koštěte a ev. nakropení dvorce dle stavu kurtů. Hráč musí nastoupit ke hře v čistém a
vhodném tenisovém oblečení a tenisové obuvi. Při hře se hráči chovají tiše, slušně a neruší ostatní. Mimo
vyhrazené prostory platí zákaz kouření. Organizace a rozhodování na dvorcích je plně v pravomoci správce
areálu včetně rozhodnutí o způsobilosti dvorců ke hře.
b) Členové klubu mají právo na bezplatný pronájem kluboven při oslavách životních jubileí nebo jiných
soukromých akcích. O těchto pronájmech na základě žádosti člena rozhoduje předsednictvo klubu.
c) Tyto provozní zásady jsou závazné pro všechny uživatele tenisového areálu a jejich nedodržení se považuje
za závažné porušení povinností člena ve smyslu Stanov klubu SK TENIS Hradec Králové.
V Hradci Králové dne: ...............................
Představenstvo klubu:
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