SLUŽBY ZDARMA V RÁMCI ČLENSTVÍ PRO ROK 2019
•
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v letní sezoně 15 venkovních antukových kurtů, z toho 3 s umělým osvětlením a 1 kurt
s tvrdým povrchem
hřiště na plážový volejbal a plážový tenis, hřiště na minitenis, odrazová zeď a multifunkční
hřiště (možnost využití pro individuální kondiční přípravu)
vyhřívaný venkovní bazén se zahradním nábytkem
nově vybudované fitness centrum
nově vybudovaná regenerační linka s vířivkou, saunou, infrasaunou a odpočívárnou
4x pánská a 3x dámská šatna - kartový přístupový a zabezpečovací systém
klubový časopis I.ČLTK Revue (2x ročně)
klubový měsíčník I.ČLTK Newsletter (i v angličtině)
pořádání a organizace sportovně společenských akcí (podvečerní turnaje pro rekreační hráče,
klubové dny, mikulášská besídka pro děti, vánoční párty, golfový turnaj)
veškeré informace o akcích a dění v klubu prostřednictvím e-mailu

ZVÝHODNĚNÍ PLACENÝCH SLUŽEB PRO ČLENY KLUBU
•

•
•
•
•
•
•

v zimě k dispozici 12 krytých kurtů (8 s umělým povrchem a 4 antukové) – pro členy
přednostní možnost rezervace kurtů
• při pronájmu celého zimního období sleva 10% pro řádné hrající členy klubu, při
jednotlivých pronájmech sleva 5%
hřiště na plážový volejbal a plážový tenis, hřiště na minitenis a multifunkční hřiště – sleva 25%
(možnost využití pro kolektivní sportovní hry)
pronájem Full swing golfového simulátoru se slevou 25% - nová grafika i projekce, nová hřiště
slevové nabídky v klubovém Tennis Arena Shopu
pronájem venkovního dvorce pro hosta řádného člena klubu: 100 Kč/hod
• každý řádný člen klubu má možnost přivést si hosta celkem 8x během jedné sezony
• každý člen se zvýhodněným členstvím (senior, dítě, student) může hosta přivést 4x
pronájem venkovního dvorce pro člena klubu platícího pouze nehrající členství je totožný
s cenou pro veřejnost: 400 Kč/h
host člena klubu u bazénu – 200 Kč/den

OSTATNÍ SLUŽBY
•
•
•
•
•
•

restaurace Tiebreak s terasou a zvýhodněnou denní nabídkou
v roce 2019 plánovaná výstavba nového dětského hřiště v blízkosti terasy restaurace +
dětského koutku v předsálí restaurace
odpočinková místnost s pohovkami, televizí a stoly pro možnost studia či pracovních schůzek
pořádání a organizace sportovních akcí (mezinárodní turnaje ITF a ATP, celostátní turnaje
všech věkových kategorií, firemní turnaje)
webové stránky www.cltk.cz
výuka tenisu - privátní trenéři, tenisová škola a akademie, závodní tenis

I. Český Lawn-Tennis Klub Praha
Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7
web: www.cltk.cz / telefon: 222 316 317 / mobil: 604 230 721

TYPY ČLENSTVÍ V I.ČLTK PRAHA PRO ROK 2019
ROČNÍ ČLENSTVÍ HRAJÍCÍ
Je určeno pro fyzické osoby a zajišťuje vydání členské karty opravňující ke vstupu do prostorů šaten a fitness.
Dále zajišťuje bezplatné využívání všech klubových prostorů, kromě tenisových hal v zimním období.

1 dospělý hrající
2 dospělí hrající

15 000 Kč
26 000 Kč

ROČNÍ ČLENSTVÍ RODINNÉ
1 rodič hrající + 1 rodič nehrající + 1 dítě do 18 let (nebo studující)
1 rodič hrající + 1 rodič nehrající + 2 děti do 18 let (nebo studující)
Oba rodiče hrající + 1 dítě do 18 let (nebo studující)
Oba rodiče hrající + 2 děti do 18 let (nebo studující)

23 000 Kč
28 000 Kč
31 000 Kč
34 500 Kč

ROČNÍ ČLENSTVÍ ZVÝHODNĚNÉ
Senioři – ženy od 67 let, muži od 72 let
Děti do 18 let / studující do 24 let

6 000 Kč
7 500 Kč

Děti do 10 let hrající pouze v rámci tenisové školy nemusí platit členství

ROČNÍ ČLENSTVÍ NEHRAJÍCÍ
Je určeno pro nehrající členy
Cena za pronájem venkovního dvorce pro nehrajícího člena je totožná s cenou pro veřejnost

6 000 Kč

ROČNÍ ČLENSTVÍ FIREMNÍ
Je určeno pro firmy, které mají k dispozici min. 2 přenosné klubové karty (cena jedné karty)

30 000 Kč

ROČNÍ ČLENSTVÍ UDRŽOVACÍ
Je určeno pro členy klubu, kteří v daném roce nebudou využívat služby v tenisovém areálu Štvanice.
Členství je opravňuje k bezplatnému vstupu do areálu během sportovních a společenských akcí
pro širší veřejnost, k odběru I.ČLTK Revue a zařazení do klubové databáze.

1 500 Kč

Způsob úhrady je následující:
• v hotovosti – v kanceláři klubu u sekretářky M. Plocové (telefon 222 324 601 nebo
604 230 721 ve všední dny 9:00 – 17:00) nebo v recepci klubu (telefon 222 316 317 mimo
výše uvedené dny a hodiny)
• bankovním převodem – na účet klubu číslo 1471509/0300, ČSOB Praha a.s., ve zprávě
pro příjemce uveďte své jméno
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