HRACÍ ŘÁD

1. Každý člen klubu má právo pouze na jednu rezervaci v délce 60 minut a jednotlivou
rezervaci lze provést max. s předstihem 6 dní.
2. Teprve po ukončení hry je možné provést další rezervaci, v případě volného kurtu i
na následující hodinu.
3. Na jednom kurtě musí být v rezervačním plánu uvedeni minimálně dva hráči a jména
v rezervačním plánu musí odpovídat skutečnému stavu na kurtě. Změny v obsazení kurtu
je hráč povinen ohlásit v recepci klubu.
4. Závodní hráči nesmí učinit rezervaci na kurtech v hodinách určených pro rekreační
hráče, mohou však na nich hrát v případě, že zůstaly neobsazené. Do 15 minut po
začátku hodiny však musí v případě příchodu rekreačních hráčů kurt uvolnit.
5. Rekreační hráči mají k dispozici kurty pro závodní hráče od 18 hodin, nebo v
případě, že kurt zůstal neobsazený. V časech určených pro závodní tenis platí pravidlo
15 minut po začátku hodiny.
6. Centrální tenisový dvorec smí po dohodě s ČTS obsazovat pouze závodní hráči.
7. Výjimku při stálých nebo vícečetných rezervacích může učinit pouze kancelář klubu.
8. Každý člen má právo na neomezený počet hostů při zaplacení částky 100,- kč. Téhož
hosta však smí mít v této sazbě pouze třikát, každá jeho další návštěva je za částku
400,- Kč. Platba musí být provedena v recepci klubu před vstupem na kurt.
9. Pronájem venkovního dvorce pro člena klubu platícího pouze udržovací členství nebo
nehrající členství je totožný s cenou pro veřejnost (400,- Kč/h).
10. Náhradu stálé rezervace v zimním období je možno uplatnit pouze při včasné
omluvě (minimálně 24 hodin předem).

ETICKÝ KODEX

1. Každý hráč, ať člen klubu nebo host, je povinen nastupovat na kurt v řádném
tenisovém oblečení a pouze v tenisové obuvi.
2. V kteroukoliv denní dobu je zakázáno hrát tenis bez trička.
3. Do prostorů restaurace a recepce je zakázán vstup v plavkách a bez trička.
4. Každý hráč je povinen po odehrání svého rezervovaného času zamést kurt a do
odpadkových košů vhodit láhve od pití a případný další odpad.
5. Každý hráč je povinen před vstupem do vnitřních prostorů očistit svoji obuv v
připravených čistících zónách.
6. Je zakázáno používat tutéž tenisovou obuv pro hraní na venkovních kurtech a v
halách.

CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB

1. Každý člen (všechny typy členství kromě dětí do 18 let) má v rámci jednoho dne k
dispozici jeden ručník zdarma. Ručník je nutno vyzvednout a odevzdat v klubové
recepci.
2. Pro hosty člena klubu u bazénu platí: každý člen klubu má právo přivést si k bazénu
svého hosta za částku 200,- Kč/1 den, a to bez ohledu na čas, který host u bazénu v
daném dni stráví. Tato částka není požadována za dítě do věku 2 let. Platba musí být
provedena v recepci klubu před vstupem k bazénu.
3. V rámci rodinného členství může nehrající rodič využívat zdarma bazén, ftness a
ostatní služby (kromě tenisového kurtu).
4. Rezervace masáží, wellness, fyzioterapie a kadeřnice je možné provádět přímo s
provozovatelem. Rezervace kurtu na plážový volejbal a víceúčelového hřiště je nutné
provést přes recepci.
5. Členové mají použití wellness, kurtu na plážový volejbal a víceúčelového hřiště
zdarma. Hosté mají pronájem kurtu na plážový volejbal a víceúčelového hřiště za 400,Kč na 1 hodinu.
6. Náčiní na plážový volejbal, basketbal a fotbal je možno si zapůjčit na recepci – pro
členy zdarma a pro hosty za 100,- Kč (při kauci 1000,- Kč).
7. Každý řádný člen má právo neomezeného počtu hostů na tenisový kurt za 100,- Kč/h
(téhož hosta však pouze třikrát – každá další návštěva za 400,- Kč/h).
8. Pronájem venkovního dvorce pro člena klubu platícího pouze udržovací členství nebo
nehrající členství je totožný s cenou pro veřejnost (400,- Kč/h).
9. Pronájem venkovního dvorce na Slavoji pro veřejnost je 250,- Kč/h.
10. Volný vstup do posilovny a wellness je umožněn pouze členům.

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

1. Rezervace kurtu na plážový volejbal a víceúčelového hřiště je možná přes recepci.
Členové mají rezervaci zdarma, hosté za 400,- Kč na 1 hodinu.
2. Náčiní na plážový volejbal, basketbal a fotbal je možno si zapůjčit na recepci – pro
členy zdarma a pro hosty za 100,- Kč (při kauci 1000,- Kč).
3. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení a dbát o to, aby nedošlo k jeho poškozování.
Každé poškození zařízení je nutno neprodleně nahlásit na recepci. Uživatel musí uhradit
způsobenou škodu na zařízení v plné výši.
4. Na multifunkční hřiště lze vstupovat pouze v čisté obuvi.
5. Na hřištích je zakázáno kouřit a používat žvýkačky, konzumovat alkoholické nápoje,
manipulovat s otevřeným ohněm, vodit psy a jiná zvířata, jezdit na kole a jiných
vozidlech, narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem, přinášet látky či předměty
ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat, lézt po
konstrukcích, sítích a oplocení.
6. Na hřištích je zakázáno přenášet sítě a branky, uvolňovat je od bezpečnostních
jištění a jakkoliv s nimi manipulovat bez souhlasu správce hřiště.
7. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé.

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY BAZÉNU

1. Bazén v areálu I. ČLTK je určen pouze pro členy klubu, event. jejich hosty a
zaměstnance klubu.
2. Vstup osobám mladším 10 let je povolen pouze v doprovodu rodičů.
3. Návštěvníkům bazénu je zakázáno:
a) vstupovat do vody bez předchozího osprchování
b) vstupovat do vody v jiném úboru než v plavkách
c) skákat do bazénu
4. Každý návštěvník prostoru je povinen se chovat tak, aby nedocházelo ke škodám na
zahradním nábytku, záhonech, trávníku a ke znečištění vody a dlažby bazénu!
5. Koupání všech oprávněných osob v tomto bazénu bez plavčíka je na vlastní riziko!
6. Provozní řád bazénu je k dispozici v kanceláři klubu.
7. Pro hosty člena klubu u bazénu platí: každý člen klubu má právo přivést si k bazénu
svého hosta za částku 200,- Kč/1 den, a to bez ohledu na čas, který host u bazénu v
daném dni stráví. Tato částka není požadována za dítě do věku 2 let. Platba musí být
provedena v recepci klubu před vstupem k bazénu.
8. V rámci rodinného členství může nehrající rodič využívat zdarma bazén.

