TENISOVÝ KLUB LOKOMOTIVA KARLOVY VARY, z. s.

ORGANIZAČNÍ A HERNÍ ŘÁD 2020
Příspěvky

I.

ČLENSKÉ ROČNÍ PŘÍSPĚVKY – členové KLUBU

I.1.

Pro kalendářní rok 2020 jsou stanoveny členské příspěvky a poplatky v Klubu tyto:
ČLEN KLUBU
Členský roční příspěvek
Členové starší 18 let

2.900,- Kč

Členové mládež do 18 let

1.500,- Kč

Členové mládež do 10 let

500,- Kč

Rodiče závodního hráče
věku 10-18 let
Penzisté

500,- Kč

Každý člen má nárok na skříňku v šatně, pokud
kapacita skříněk vyhovuje poptávce

Skříňka v šatně
Termín úhrady příspěvků 2020
•

1.900,- Kč

31. 05. 2020

bankovním převodem na účet u ČSOB č. účtu

109542954/0300

(pro identifikaci plátce, uveďte do zprávy pro příjemce svoje jméno a příjmení)
GDPR: Člen Klubu úhradou svých ročních členských příspěvků vyjadřuje souhlas, že Klub
bude nakládat s jeho osobními údaji (pro potřeby evidence základny IS ČTS, ČUS, IS MŠMT).

I.2.

ČLENSTVÍ V KLUBU

Hráč, který má zájem stát se členem Klubu, požádá o toto Výkonný výbor, uvede (jméno,
bydliště, datum narození, rodné číslo) pro zapsání do evidence členské základny Klubu a
evidence IS ČTS, IS ČUS, IS MŠMT.
O přijetí nového člena do Klubu rozhoduje Výkonný výbor, dle stanov Spolku, s přihlédnutím
ke stávajícímu stavu členské základny, a to zejména mládeže.

I.3.

ZÁVODNÍ REGISTROVANÍ HRÁČI - LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Všichni závodní hráči Klubu, tj. od kategorie BABYTENIS, hrající soutěže družstev či turnaje
jednotlivců za Klub, musejí si zajistit u svého lékaře pro daný kalendářní rok zákonem
povinnou lékařskou prohlídku. Doklad o zdravotní způsobilosti pak musejí být hráči schopni
kdykoliv předložit na vyžádání rozhodčího či vedení turnaje ČTS.
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II.
Herní řád, poplatky za pronájem kurtů
II.1. PRONÁJEM KURTŮ – hosté (nečlenové Klubu)
ANTUKOVÉ KURTY
KURTY S TVRDÝM POVRCHEM
Hra ČLEN + HOST

180,- Kč
120,- Kč
50 % ceny
Ceny se rozumí za 1 hod. hry (bez ohledu na počet hráčů na kurtu).
Kurty lze pronajímat pouze v případě, jsou-li volné, tj. v daném čase nevyužívané pro tréninky
mládeže či pro závodní soutěže Klubu či ČTS.
Host (nečlen) Klubu může samozřejmě využívat kurty pro hru v provozní době, a i veškeré
zázemí Klubu za podmínky, že před vstupem na kurt má host řádně zaplacen pronájem kurtu a
toto je schopen kdykoliv prokázat účtenkou, členům Výkonného výboru Klubu či jiné pověřené
osobě, po dobu trvání tohoto pronájmu.
Za výběr nájemného a organizaci pronájmu kurtů odpovídají a potvrzení o nájmu vystavují
osoby pověřené výkonným výborem Klubu - platba u správce Klubu nebo v Klubovně

II.2. PROVOZNÍ ŘÁD KLUBU

Provozní doba:

denně od 09,00 hodin - do večerních hodin

V případě, že by host (nečlen Klubu) využíval kurty či zázemí Klubu mimo tuto provozní dobu,
bude toto jednání považováno za neoprávněné vniknutí do areálu Klubu.

II.3. HRACÍ DOBA
Herní doba na kurtu je 60 minut (pro dvouhru i čtyřhru). Není-li po uplynutí hrací doby hráč
vystřídán jiným hráčem, který hru nárokuje na rezervační tabuli, může pokračovat dále.

II.4. NÁROKOVÁNÍ HRY – členové Klubu
Hraní na kurtech se nárokuje zavěšením štítku na hrací tabuli s příslušným herním časem.
Členové Klubu může hru nárokovat nejdříve po uhrazení ročního členského příspěvku.
Hra může být nárokována mimo dobu vyhrazenou pro oficiální tréninky závodních hráčů
Klubu a turnajů pořádaných Klubem.

II.5. PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA KURTU A V AREÁLU KLUBU
Každý hráč i host se chová profesionálně po celou dobu hry i kdekoliv v prostoru areálu.
Hráči hrají ve vhodném tenisovém oblečení a obuvi, řídí se pravidly ČTS a chování Fair play.
Suchý kurt si hráči před hrou nakropí. Po hře pak kurt hráči upraví do původního stavu.

II.6. TRÉNOVÁNÍ mládeže/dospělých
Tréninky mládeže či dospělých přísluší v Klubu pouze smluvním trenérům Klubu.

III.

Jarní údržba a zprovoznění kurtů – brigády členů

V případě, že člen Klubu projeví zájem pracovat na jarní údržbě kurtů, má nárok na hodinovou
odměnu 100,- Kč. Práce na kurtech a v areálu Klubu řídí a eviduje správce Klubu.
Dodržování tohoto Organizačního řádu kontrolují členové Výkonného výboru.
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