Rezervační řád
1) Veškeré rezervace tenisových a badmintonových kurtů jsou vedeny v online rezervačním
systému, odkaz na nějž je umístěn na webových stránkách klubu www.tenisuhrineves.cz.
2) Zákazník může provést rezervaci kurtu v rezervačním systému buď přímo (přes výše
uvedený internetový odkaz) nebo prostřednictvím správce areálu (osobně, e-mailem či
telefonicky).
3) Přístup do rezervačního systému je umožněn pouze registrovaným uživatelům. Registraci
do systému lze provést buď přes internet, nebo prostřednictvím správce areálu.
4) Ceny služeb areálu jsou uvedeny v ceníku, který je umístěn na recepci a na webových
stránkách klubu:
 Ceník tenis - http://www.tenisuhrineves.cz/cenik-tenis/
 Ceník badminton - http://www.tenisuhrineves.cz/rezervace-badminton/
Hráč si může zaplatit předplatné (kredit), kterým mu vznikne nárok na 10% slevu z každé
odehrané hodiny.
Minimální výše předplatného pro vznik nároku na 10% slevu :
Letní tenisová sezóna …………………………...... 2000,- Kč
Badminton ……………………………………………..... 2000,- Kč
Zimní tenisová sezona …………………………...... 4000,- Kč
Hráči s předplatným na celou sezónu mají dále nárok na rezervaci hodin v předem
sjednaných časech v průběhu celé sezóny.
5) Není-li se správcem areálu předem domluveno jinak, může zákazník provést rezervaci
pouze od celé do celé hodiny (např. 17:00 – 18:00). Správce areálu je oprávněn chybně
zadanou rezervaci (např. 17:30 – 18:30) bez upozornění a bez náhrady zrušit.
6) Zákazník může rezervaci zrušit nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované hodiny.
Rezervovaná hodina zrušená méně než 12 hodin před svým začátkem je považována za
odehranou a správce je oprávněn požadovat její úhradu v plné výši. Tato úhrada se bude
vyžadovat především u opakovaného porušení tohoto pravidla.
7) Hodiny tenisu i badmintonu od 7.00 hod. je nutno rezervovat nejpozději do 22.00 hod.
předchozího dne. Na výše uvedené hodiny rezervované zájemci v době od 22.00 hod. do
7.00 hod. nebude brán zřetel.
8) Způsob obsazování dvorců na tenis i badminton určuje správce areálu.
9) V případě nejasností jsou rozhodující údaje uvedené v online rezervačním systému.
10) Rezervace může být zrušena správcem nebo majitelem klubu, pokud je v rozporu s hracím
nebo rezervačním řádem.
Mirek Moravec
spolumajitel klubu
V Uhříněvsi, dne 29. 12. 2018

Rezervační řád _ verze 2

