
 

Pravidla pro hru dětí v období mimo jejich pravidelné tréninky 
na kurtech Tenisového klubu Praga – Vysočany 

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

 
1. Na dětském kurtu (u vstupu do areálu) a mini kurtu s odrazovou stěnou je možno 

hrát kdykoliv. 
 

2. Na velkých kurtech je možno hrát kdykoliv MIMO pondělí až pátek 15:00 až 
20:00 hodin. 
 

3. Pro rodiče hrající s dětmi staršími 8 let na velkém kurtu výše uvedené časové 
omezení neplatí, ke hře v tomto exponovaném čase však mohou využít pouze 
kurt číslo 3. 
 

4. Den a hodinu hry si zarezervujete v online rezervačním systému. 
 

5. Správce areálu má mobilní telefon 721 648 837. 
V areálu ho zastihnete v pracovní dny mezi 14:00 až 19:00 hodinou. 
 

6. V uvedenou dobu jsou areál a kurty běžně přístupny. 
 

7. Pokud budete chtít areál navštívit mimo uvedenou dobu, obdržíte po předchozí 
domluvě od pana správce klíče od areálu a identifikační kartu.  
Identifikační karta slouží jako průkaz, že je dítě členem tenisového klubu a pokud by 
to bylo potřebné, lze se ostatním členům touto kartou prokázat. 
 

8. V rámci členství dítěte v tenisovém klubu může současně s ním bezplatně využívat 
areál a tenisové kurty další dítě (člen tenisového klubu) nebo rodiče dítěte. 
Rodiče se tím však automaticky nestávají členem klubu, tzn. není například možné, 
aby identifikační karta sloužila jako průkaz ke hře rodičů dítěte. 
 

9. Na kamaráda, kamarádku nebo další osobu, která by si přišla zahrát s dítětem a není 
členem tenisového klubu se vztahují pravidla a ceník platný pro pronájem kurtů 
(konkrétně ceny s účastí členů, tzn. ve výši ½ běžné ceny). 
Platí se správci tenisového areálu. 

 
10. Při pobytu dítěte v areálu je nutné důsledně dodržovat pravidla a Návštěvní řád 

tenisového areálu, a především dbát na to, aby nebyli při hře rušeni ostatní hráči. 
 

11. Délka herní hodiny je 55 minut, 5 minut je na úpravu kurtu po hře. 
Hru si je možno prodloužit teprve v případě, že kurt není rezervován pro další 
zájemce. 
 

12. Velkou pozornost je potřeba věnovat také úpravě kurtu. Pokud by byl kurt před 
hrou suchý, je nutné ho nakropit. Po hře se kurt nejprve srovná dřevěným hrablem a 
následně se celý síťovačkou zamete. Zametání se provádí pohybem do spirály. 

 
13. Pokud bude dítě areál po hře opouštět jako poslední, je nutné pečlivě 

zkontrolovat, zda se někde nesvítí, zda někde neteče voda a zda jsou všechny 
místnosti uzamčeny. Při odchodu se zamyká hlavní vstup do areálu. 


