
REZERVAČNÍ  ŘÁD 

Všude, kde je psáno člen klubu, myslí se tím zároveň člen-hráč nebo členka-hráčka tenisového 
klubu. 

1. Rezervace kurtu se provádí pomocí online rezervačního systému. 
 

2. Rezervaci kurtu je možno provádět výjimečně i u správce tenisového areálu. 
 

3. Rezervovat kurt si mohou pouze uživatelé, kteří byli do online rezervačního 
systému zaregistrováni. Registrace se provádí online nebo výjimečně i u 
správce tenisového areálu. 
 

4. Návod na registraci do rezervačního systému a postup při tvorbě rezervace 
kurtu jsou uvedeny přímo v rezervačním systému v informační záložce "Jak 
rezervovat". 
 

5. Rezervace kurtů pro členy klubu může být provedena v průběhu sedmi dnů 
před samotnou hrou (například v pátek na pátek v příštím týdnu). 
 

6. Členové klubu si mohou v průběhu pracovního týdne v jednom dni rezervovat 
nejvýše dvě herní hodiny (herní hodina = max. 90 min.), přičemž od 14 do 20 
hodin nejvýše dvě herní hodiny týdně. O víkendu si mohou v jednom dni 
rezervovat nejvýše jednu herní hodinu. 
Výše uvedené limity nelze obcházet tím, že se ke hře využije rezervace, 
kterou provede jiný člen tenisového klubu. 
 

7. Rezervace kurtů pro veřejnost (hosty) může být provedena v průběhu dvou 
dnů před samotnou hrou (například v pátek na neděli). 
 

8. Veřejnost (hosté) si mohou v jednom dni rezervovat maximálně jednu herní 
hodinu (herní hodina = max. 60 min.). 
 

9. Ceny za rezervovanou herní hodinu pro veřejnost (hosty) jsou stanoveny na 
konkrétní dni a hodiny v týdnu. Každoročně jsou schvalovány výborem 
tenisového klubu a zveřejňovány na webu klubu nebo v areálu na veřejné 
vývěsce. 
 

10. Odhlášení rezervace musí být provedeno nejpozději 5 hodin před začátkem 
hry. 
 

11. V případě odhlášení rezervace méně než 5 hodin před začátkem hry je 
rezervace prohlášena za uskutečněnou a vzniká povinností ji uhradit v plné 
výši. Tato úhrada se vztahuje i na členy klubu. 
 

12. Povinnost uhradit neuskutečněnou rezervaci neplatí, pokud k neuskutečnění 
došlo z důvodu nepříznivého počasí. 
 

13. V případě nejasností je rozhodující, co je rezervováno a uvedeno v online 
rezervačním systému. 



14. Rezervační systém kontrolují a případné úpravy podle Hracího řádu provádějí 
pouze členové výboru tenisového klubu. Rezervace může být zrušena členem 
výboru nebo správcem areálu, pokud je to v rozporu s Hracím nebo 
Rezervačním řádem. 

 
 
                                


