
 

N Á V Š T Ě V N Í   Ř Á D   TOSK  ŽAMBERK z.s. - 2022 

Používání dvorců se řídí tímto řádem: 
1. Právo ke hře mají všichni členové TOSK po splnění členských povinností. Nečlenové oddílu (hosté) mají 

přístup na dvorce ke hře po zaplacení hracího příspěvku a respektování tohoto řádu. 

2. Členství v oddílu a zároveň právo čerpat podporu závodních hráčů v programu PYRAMIDA včetně pátečních 
klubových  tréninků v letním i zimním období je podmíněno zaplacením oddílového příspěvku do 30.4.2022 
nejpozději však před zahájením prvního hraní v letní sezóně.  

3. Oddílové příspěvky  
• letní sezóna:  

         dospělí...........................………… ……………………………2000 Kč (sleva max. 10 hod. x 100 Kč/hod ) 
         mládež  r.2007 až 2004 a studenti řádného studia do 26 let ..   1500 Kč (sleva max. 10 hod. x 100 Kč/hod ) 
     mládež r.2014 až 2008  ……………………………………..    900 Kč  
    děti do r.2015 a udržovací příspěvek …………………………..400 Kč 

• zimní sezóna: budou stanoveny výborem TOSK k 30.9.2022 

Pokud člen TOSK v průběhu celé sezóny nemůže aktivně hrát tenis, může zaplatit „udržovací oddílový 
příspěvek“ ve výši 300 Kč/rok.  
Pokud kdokoliv nezaplatí oddílové příspěvky či „udržovací oddílový příspěvek“ ztrácí statut člena oddílu včetně 
práva čerpat podporu závodních hráčů v programu PYRAMIDA a pátečních klubových tréninků v letním i 
zimním období. 
4. Hrací poplatek hostů:  

1 hrací hodina na 1 dvorec (minimální výše poplatku bude  stanovena za každou započatou 1/2 hodinu) : 
                  160 Kč  (minidvorec  ….50 Kč/hod., možnost využít dvorec na badminton se sítí……100 Kč/hod.) 

půjčení rakety...20 Kč/hod; půjčení 4ks tenis.míčů....20 Kč (ztráta 1ks míče..20 Kč)  
     půjčení badmintonové sady (2 rakety+1 košíček), míč na nohejbal nebo volejbal nebo „fotbálek“ ….20 Kč 

5. Letní provoz haly: 

Výše uvedené poplatky jsou platné včetně hraní v hale v průběhu letní sezóny (18.4. – 2.10.2022) s tím, že : 
• U hracích poplatků hostů bude připočítán paušální poplatek 120 Kč/hod./dvorec tj. celkem hrací 

poplatek 240 Kč/hod./dvorec 
• Členové oddílu a majitelé hracích karet z řad sponzorů uhradí paušální poplatek 120 Kč/hod./dvorec 

• Mládež zařazená do TENISPROGRAMu v případě nepřízně počasí popř. plného obsazení dvorců 
poplatek neplatí 

6. Rezervace dvorců : 

Dospělí členové oddílu (od r.1999) a sponzoři oddílu mají možnost rezervace dvorce i několik dní dopředu, ale 
po 17. hod. pouze jednu rezervaci. Ostatní a nečlenové oddílu si mohou rezervovat dvorec vždy jen v den, kdy 
chtějí hrát. Rezervace dvorce je dle momentální situace minimálně na 1 hod. (60 min.). 
Rezervace přijímá, veškeré příspěvky vybírá, informace o provozu podává, provoz na dvorcích řídí  
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7.  Povinnosti hráčů: 

a) vstup na všechny dvorce je povolen pouze v tenisové obuvi  
b) vstup na každý dvorec je nutné předem oznámit správci dvorců a uhradit hrací poplatek; při 

soutěžních utkáních či turnajích jsou dvorce přístupny jen startujícím 
c) hru možno zahájit pouze na řádně nakropeném dvorci (týká se antuky), po ukončení zarovnat 

pravítkem a zamést  
d) při plném obsazení dvorců možno hrát pouze 1 hod. (60 min.) 
e) v případě, že dvorce jsou po dešti namočené a měkké, je na ně vstup zakázán! 

 9.  Dozor nad dodržováním tohoto řádu mají všichni členové TOSK a správce také včetně kontroly věku hráčů. 

10.  Jakékoli přestupky proti návštěvnímu a provoznímu řádu budou řešeny disciplinárně výborem TOSK 
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