
 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY TENIS & PADEL KLUBU PÍSEČNÁ 

LÉTO 2018 - TENIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELODENNÍ ČLENSTVÍ - 5.700,- Kč 

 Bezplatné užívání tenisových dvorců (antuka) v průběhu letní sezóny po celý den dle Vašich rezervací. 

 V ceně členství je zahrnuta možnost rezervace 1 pravidelné hodiny týdně na celou letní sezónu dle přání 

člena a kapacity areálu. Nad rámec této pravidelné hodiny může mít člen v jeden moment rezervovány 

maximálně 2 hodiny (rezervace max. 7 dní dopředu).  Toto se netýká klientů, kteří mají pravidelné 

rezervace s trenéry. 

 Možnost účasti na klubových akcích a turnajích. 

 Možnost užívání odrazové stěny. 

 Možnost užívání veškerých zařízení areálu (klubovna, terasa, šatny, sociální zařízení, tělocvična atd.). 

 Sleva 10% na pronájem sportovišť – padel, nohejbal, beachtenis, beachvolejbal. 

 Sleva 25 % z doporučených MOC na zboží Babolat. 

 

DOPOLEDNÍ ČLENSTVÍ - 3.400,-Kč  

 Bezplatné užívání tenisových dvorců (antuka) v průběhu letní sezóny ve všední dny od 8:00 do 14:00   

a dále pak po celý den o víkendech a státních svátcích dle Vašich rezervací. 

 V ceně členství je zahrnuta možnost rezervace 1 pravidelné hodiny týdně na celou letní sezónu dle přání 

člena a kapacity areálu. Nad rámec této pravidelné hodiny může mít člen v jeden moment rezervovány 

CELODENNÍ ČLENSTVÍ 5.700,- 

DOPOLEDNÍ ČLENSTVÍ 3.400,- 

DĚTI - do 7 let 1.400,- 

MLÁDEŽ - 8 – 12 let 2.500,- 

MLÁDEŽ - 13 - 17 let 3.900,- 

ZÁKLADNÍ ČLENSTVÍ 100,- 

FIREMNÍ ČLENSTVÍ DLE DOHODY 



maximálně 2 hodiny (rezervace max. 7 dní dopředu). Toto se netýká klientů, kteří mají pravidelné 

rezervace s trenéry. 

 Možnost účasti na klubových akcích a turnajích. 

 Možnost užívání odrazové stěny. 

 Možnost užívání veškerých zařízení areálu (klubovna, terasa, šatny, sociální zařízení, tělocvična atd.). 

 Sleva 10% na pronájem sportovišť – padel, nohejbal, beachtenis, beachvolejbal. 

 Sleva 25 % z doporučených MOC na zboží Babolat. 

 

DĚTI - DO 7 LET - 1.400,- Kč 

 Bezplatné užívání tenisových dvorců (antuka) v průběhu letní sezóny po celý den dle pravidelných 

rezervací s trenérem. 

 Nad rámec těchto pravidelných hodin s trenérem může mít člen v jeden moment rezervovánu maximálně 

1 hodinu (rezervace max. 7 dní dopředu).  

 Možnost účasti na klubových akcích a turnajích. 

 Možnost užívání odrazové stěny. 

 Možnost užívání veškerých zařízení areálu (klubovna, terasa, šatny, sociální zařízení, tělocvična atd.). 

 Sleva 10% na pronájem sportovišť – padel, nohejbal, beachtenis, beachvolejbal. 

 Sleva 25%  z doporučených MOC na zboží Babolat. 

 

MLÁDEŽ  8 - 12 LET - 2.500,-Kč 

 Bezplatné užívání tenisových dvorců (antuka) v průběhu letní sezóny po celý den dle pravidelných 

rezervací s trenérem. 

 Nad rámec těchto pravidelných hodin s trenérem může mít člen v jeden moment rezervovánu maximálně 

1 hodinu (rezervace max. 7 dní dopředu).  

 Možnost účasti na klubových akcích a turnajích. 

 Možnost užívání odrazové stěny. 

 Možnost užívání veškerých zařízení areálu (klubovna, terasa, šatny, sociální zařízení, tělocvična atd.). 

 Sleva 10% na pronájem sportovišť – padel, nohejbal, beachtenis, beachvolejbal. 

 Sleva 25%  z doporučených MOC na zboží Babolat. 

 

MLÁDEŽ 13 - 17 LET - 3.900,- Kč 

 Bezplatné užívání tenisových dvorců (antuka) v průběhu letní sezóny po celý den dle pravidelných 

rezervací s trenérem. 

 Nad rámec těchto pravidelných hodin s trenérem může mít člen v jeden moment rezervovánu maximálně 

1 hodinu (rezervace max. 7 dní dopředu).  

 Možnost účasti na klubových akcích a turnajích. 

 Možnost užívání odrazové stěny. 

 Možnost užívání veškerých zařízení areálu (klubovna, terasa, šatny, sociální zařízení, tělocvična atd.). 

 Sleva 10% na pronájem sportovišť – padel, nohejbal, beachtenis, beachvolejbal. 

 Sleva 25%  z doporučených MOC na zboží Babolat. 



ZÁKLADNÍ ČLENSTVÍ - 100,-Kč 

 Základní členství opravňuje k využívání klubových trenérů, avšak neopravňuje k bezplatnému 

využívání tenisových dvorců, ty jsou hrazeny formou permanentky nebo jednorázově. 

 

PERMANENTKY TENIS & PADEL KLUBU PÍSEČNÁ 

LÉTO 2018 – TENIS 

PERMANENTKA CELODENNÍ 8:00 – 22:00 (25 OPAKOVÁNÍ) 4.250,- 

PERMANENTKA DOPOLEDNÍ 8:00 – 14:00 (25 OPAKOVÁNÍ) 3.250,- 

 

PERMANENTKA CELODENNÍ (8:00 – 22:00) - LÉTO – 4.250,- Kč (25 opakování) 

 Permanentka opravňuje k pronájmu 1 pravidelné hodiny týdně tenisového dvorce (antuka). 

 25 opakování (týdnů) v průběhu letní sezóny (8:00 – 22:00).  

 Permanentka je nepřenosná na jinou osobu. 

 Náhradu permanentkové hodiny je možné uplatnit pouze tehdy, pokud byla zrušena nejpozději 8 hodin 

před jejím začátkem. 

 Možnost využívat veškerá zařízení areálu (klubovna, terasa, šatny, sociální zařízení, tělocvična atd.). 

PERMANENTKA DOPOLEDNÍ (8:00 – 14:00) – LÉTO - 3.250,- Kč (25 opakování) 

 Permanentka opravňuje k pronájmu 1 pravidelné hodiny týdně tenisového dvorce (antuka). 

 25 opakování (týdnů) v průběhu letní sezóny (8:00 – 14:00).  

 Permanentka je nepřenosná na jinou osobu. 

 Náhradu permanentkové hodiny je možné uplatnit pouze tehdy, pokud byla zrušena nejpozději 8 hodin 

před jejím začátkem. 

 Možnost využívat veškerá zařízení areálu (klubovna, terasa, šatny, sociální zařízení, tělocvična atd.). 

POZNÁMKY: 

 Při hře člena klubu s nečlenem je nečlen povinen uhradit adekvátní část ceny dvorce (běžné 

ceny) dle platného ceníku tenisového klubu. Platba bude uskutečněna před zahájením hry na 

recepci. 

 Při hře člena klubu, který v rámci své rezervace poskytuje trenérské služby za úplatu, je jeho 

klient (nečlen) povinen uhradit cenu za celý dvorec (běžnou cenu) dle platného ceníku 

tenisového klubu. Platba bude uskutečněna před zahájením hry na recepci. 

 Při poskytování trenérských služeb neklubovými trenéry je třeba uhradit vždy plnou cenu 

pronájmu dvorce. 

 Tenisový klub má přednostní právo rezervace areálu k pořádání klubových akcí, turnajů a 

zabezpečení tréninkových lekcí 

 Tenisový klub si vyhrazuje právo přesunu rezervace na jiný dvorec. 



 Rezervaci je možné zrušit bez poplatku nejpozději 8 hodin před jejím začátkem, jinak musí být 

uhrazena celá cena rezervace. 

 Provoz v celém areálu tenisového klubu se řídí Hracím řádem. 

 Poplatky za členství je třeba uhradit do 22. 4. 2018. 

 Letní sezóna trvá od 16. 4. 2018 do 7. 10. 2018. 

 

 

 

CENÍK HODIN V LETNÍ SEZÓNĚ 2018 - JEDNORÁZOVÉ PRONÁJMY (ANTUKA) 

PRONÁJEM KURTU – TENIS (antuka, v Kč/hod.) 

 

 

CENÍK HODIN V LETNÍ SEZÓNĚ 2018 – PERMANENTKY 25 OPAKOVÁNÍ (ANTUKA) 

PRONÁJEM KURTU - TENIS (antuka, v Kč/hod.) 

 

 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00  

Pondělí               Pondělí 

Úterý          

200 

   Úterý 

Středa  

160 

         Středa 

Čtvrtek           Čtvrtek 

Pátek             Pátek 

Sobota       
160 

      Sobota 

Neděle             Neděle 

 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00  

Pondělí               Pondělí 

Úterý          

170 

   Úterý 

Středa  

130 

         Středa 

Čtvrtek           Čtvrtek 

Pátek             Pátek 

Sobota       
130 

      Sobota 

Neděle             Neděle 


