
PRAVIDLA A CENÍK
I. ČERČANSKÝ LAWN TENISOVÝ A PLAVECKÝ KLUB, Z.S.

HRACÍ ŘÁD
 1. Každý člen klubu má právo pouze na jednu rezervaci v délce maximálně 90 minut a jednotlivou  
 rezervaci lze provést maximálně s předstihem 6 dní. 
 2. Rezervaci je možné provést osobně, telefonicky nebo přímo v online rezervačním systému.
 3. Teprve po ukončení hry je možné provést další rezervaci, v případě volného kurtu i na následující  
 hodinu. 
 4. Veřejnost může rezervaci udělat maximálně s předstihem 2 dnů. 
 5. 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. 
 6. Výjimku při stálých nebo vícečetných rezervacích může učinit pouze kancelář klubu. 
 7. Zrušení rezervace dvorce je možné uskutečnit nejpozději 24 hodin před začátkem hodiny. Při  
 pozdějším zrušení je nutné zaplatit plnou cenu hodiny.
 8. Každý člen má právo na neomezený počet hostů při zaplacení částky 50,- Kč/h. Každý host   
 však smí využít této snížené sazby pouze třikrát za rok, každá jeho další návštěva je za částku 
 250,- Kč/h. 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 (250,- Kč/h). 

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. Je silně doporučeno oblečení bílé barvy.
 4. Do prostorů klubovny je zakázán vstup bez trička. 
 5. Každý hráč je povinen po odehrání svého rezervovaného času zamést kurt a do odpadkových  
 košů vhodit láhve od pití a případný další odpad. 
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SLUŽBY PRO ČLENY

 SLUŽBY V RÁMCI ČLENSTVÍ PRO ROK 2022 
 • V létě k dispozici 4 venkovní antukové dvorce, a v zimě 2 antukové kurty v nafukovací hale 
 • Klubovna s šatnou
 • Využití louky čerčanských koupadel
 • Online rezervační systém
 • Půjčení plážového nábytku
 • Pořádání a organizace sportovních a společenských akcí 
 • Veškeré informace o akcích a dění v klubu prostřednictvím e-mailu 

ZVÝHODNĚNÍ PLACENÝCH SLUŽEB PRO ČLENY KLUBU 
 • Hřiště na plážový volejbal se slevou 20%
 • Pronájem venkovního dvorce pro hosta řádného člena klubu: 50 Kč/h 

OSTATNÍ SLUŽBY 
 • Klubová restaurace 
 • Dětské hřiště a venkovní posilovna
 • Pořádání a organizace sportovních akcí 
 • Webové stránky www.cercanskakoupadla.cz 
 • Privátní trenér, tenisová škola a závodní tenis 
 • Možnost pořádání firemních turnajů
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TYPY ČLENSTVÍ  I.ČLTPK PRO ROK 2022

ROČNÍ ČLENSTVÍ HRAJÍCÍ
 Zajišťuje bezplatné využívání všech klubových prostorů, kromě tenisových hal v zimním období.
 1 dospělý hrající 3 000 Kč
 2 dospělí hrající 5 500 Kč

ROČNÍ ČLENSTVÍ RODINNÉ
 Oba rodiče + 1 dítě do 18 let (nebo studující) 6 500 Kč
 Oba rodiče + 2 děti do 18 let (nebo studující) 7 000 Kč

ROČNÍ ČLENSTVÍ ZVÝHODNĚNÉ
 Senioři – ženy od 67 let, muži od 72 let 1 500 Kč
 Děti do 18 let / studující do 24 let 1 500 Kč

ROČNÍ ČLENSTVÍ FIREMNÍ
 Je určeno pro firmy, které mají k dispozici min. 2 přenosné klubové karty. 
 Cena jedné karty je 5 000 Kč
 
ROČNÍ ČLENSTVÍ UDRŽOVACÍ
 Všechny věkové kategorie – 100 Kč (bez členských výhod)

ROČNÍ ČLENSTVÍ PLAVECKÉ
 Je určeno pro tenis nehrající členy – 200 Kč
 
ČLENSTVÍ KABINKÁŘ
 Letní sezóna od 1. dubna do 30. září – 900 Kč 
 Zimní sezóna 1. října do 31. března – 400 Kč
 Celý rok – 1 200 Kč.
 Cena za pronájem venkovního dvorce pro kabinkáře je o 20% nižší než s cena pro veřejnost.

 Pronájem kurtu pro veřejnost 250 Kč/hod.
 Pronájem kurtu v hale pro veřejnost 450 Kč/hod, pro členy 400 Kč/hod.

BANKOVNÍ ÚČET KLUBU 
 2101430711/2010
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