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Pravidla využívání zvýhodněné ceny kurtů pro členy 

klubu SK Tenis Kladno v rámci mimotréninkového 

programu  
 

Pro SK Tenis Kladno je provozovatelem kurtů poskytnuto určité množství hodin k 

využívání kurtů za zvýhodněných podmínek a to: 

 
1. v sobotu, v neděli, svátky po celý den a ve všední dny do 16:00 za poplatek 20,-

Kč/hod/venkovní dvorec a 200,-/Kč/hod/kurt v hale za podmínky účasti minimálně 

jednoho člena klubu na kurtu.   

Rezervaci kurtů v rámci této nabídky mohou provést jen členové klubu a to následujícím 

způsobem:  

• Obsazenost kurtů je možno zjistit na www.samk.cz, kde vyberete záložku Sportoviště, 

Tenisový areál SK, Rezervace. Objednat kurty lze u správce areálu buď osobně, nebo na tel. 

čísle 607 014 677.  

• Hráč, člen klubu, si objedná kurt na 1hodinu, dle výše uvedeného postupu. Při objednání 

musí být uvedeno, že kurt je objednáván na SK Tenis Kladno a musí být nahlášeno jméno 

hráče, kterému bude částka za kurt vyúčtována. Pokud se účastní hry více hráčů – členů 

klubu, mohou být i tito hráči uvedeni při objednání. V takovém případě bude částka 

rozpočítána mezi všechny uvedené hráče. Objednávat se lze pouze na celou hodinu. 

• Počet takto využívaných hodin pro jednoho hráče je limitován 2hodinami měsíčně. 

• Počet hodin poskytnutých SK Tenis Kladno za zvýhodněnou cenu je omezený. Pokud bude 

měsíční limit vyčerpán, správce areálu na tuto skutečnost hráče upozorní a rezervace na SK 

Tenis Kladno provedena nebude. 

• Objednání kurtu za výše uvedených podmínek je možné nejdříve 5 dní před požadovaným 

termínem rezervace. 

• Rezervaci lze zrušit pouze u správce areálu buď osobně, nebo na tel. čísle 607 014 677 a to 

za podmínek: 

1) Při zrušení rezervace nejméně 2 pracovní dny před termínem rezervace hráč není 

povinen cokoli hradit 

2) Při zrušení rezervace v kratší době, než je uvedena v bodě 1, avšak maximálně do 

24hodin před termínem požadovaného zrušení rezervace, je hráč povinen zaplatit 25% 

odpovídající ceny kurtu. 

3) Při zrušení rezervace v době kratší než 24hodin před termínem rezervace je hráč 

povinen zaplatit 100% z ceny kurtu. 

 

2. kdykoliv v případě volné kapacity kurtu při objednání kurtu nejdříve 1hod a 15 min před 

zahájením a za podmínky účasti na kurtu výhradně členů klubu. V rámci této nabídky je 

množství hodin neomezené a platba (10,-Kč/hráč) probíhá v hotovosti u správce kurtů. 

Je nepřípustné pro výše uvedené aktivity, používat míče určené pro 

tréninky v rámci tenisové školy a využívat jich k tréninku s trenérem.  
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