Pravidla pro obsazování a hraní v hale 2017/2018
základní kostra obsazení haly bude vycházet z hracího plánu z minulého roku.
Všichni zájemci o pevnou hodinu prosím kontaktujte p.Zdeňka Minxe nebo Jana
Luhana nejpozději do konce září .
Na začátku října bude postaven herní plán a vložen do rezervačního systému.
Každý zájemce o hraní v hale musí mít udělanou registraci v rezervačním systému.
Pokud jí má již udělanou pro letní režim nemusí dělat nic. Nemusí jí mít všichni hráči
pouze ten který bude uveden v herním plánu.
V souvislosti s herním plánem pro zimní období je v rezervačním systému zaveden
pojem tzv. virtuální peněženky. Vložením jména do herního plánu vznikne danému
hráči automaticky ve virtuální peněžence dluh v hodnotě počtu hodin krát sazba za
hodinu. Tyto peníze musí v průběhu zimní sezony uhradit.
Splatnost ceny za hraní v hale je nastavena tak, že za první polovinu zimní sezony
musí být zaplaceno do poloviny prosince a za druhou část nejpozději do poloviny
února. Pokud uhradíte vše najednou v prvním termínu budeme rádi. Stav virtuální
peněženky si může každý hráč ověřit na svém účtu v rezervačním systému. Platby
prosím provádějte na účet tenisového klubu číslo: 422960319/0800 s datem narození
jako var.symbolem a v textu uveďte prosím jméno a příjmení. Respektujte prosím
zpoždění mezi platbou a připsáním peněz do virtuální peněženky, které může trvat i
déle než měsíc.
Rezervační systém umožňuje zrušit objednanou hodinu bez sankce 48hod před
započetím hodiny. Rez.systém cenu hodiny připíše zpět do virtuální peněženky hráče.
Objednanou hodinu lze také zrušit v rozmezí 48h až počátek hrací hodiny. Rezervační
systém v tomto případě již peníze automaticky zpět nepřipíše. Nicméně v případě že
se takto zrušená hodina prodá, lze o vrácení peněz požádat e-mailem obsluhu
rez.systému a peníze budou obsluhou vráceny do virtuální peněženky hráče.
Po vytvoření herního plánu, cca v druhé půlce října bude rezervační systém otevřen
pro všechny ostatní zájemce.
Dále jsou uvedeny sazby v Kč/hod platné pro rok 2017/18 stanovené výborem
ten.klubu:
Po-Pá, Ne 7:00-18:00
240,- 18:00-21:00 380,21:00-23:00 240,So,Ne 7:00-21:00 380,- ….21:00-23:00 240,trenérské permanentky 5.000,- Kč/rok
S přáním sportu zdar za výbor Jan Luhan

