
MANUÁL PRO ČLENY TJ REKREANT 

 
 

Všichni členové oddílu TJ Rekreant stejně jako ostatní návštěvníci a hosté jsou povinni 

dodržovat všechny body Provozního řádu areálu TJ Rekreant.  

Prosíme o pečlivé seznámení se s obsahem.  

Provozní řád je k dispozici v areálu nebo u správce a na webových stránkách  

TJ Rekreant. 

 

Při využívání sportoviště jsou všichni (tedy i členové)  

povinni dbát pokynů pro údržbu a úklid  

umístěných viditelně na jednotlivých kurtech. Prosíme o důsledné dodržování. 

 

Členové mají každoročně právo začít využívat sportovišť po uhrazení členských 

příspěvků a po dokončení členských brigád.  

Správce je o uhrazení informován. 

O způsobilosti kurtů k využití rozhoduje správce,  

zejména na počátku sezóny je nutné možnost hraní konzultovat s ním. 

 

Pro členy TJ jsou standardně určeny v pracovní dny 2 kurty, v sobotu a neděli 3 kurty.  

Ostatní kurty může správce využívat ke komerčnímu pronájmu, který si organizuje sám. 

 

O záměru využít sportoviště člen oddílu VŽDY informuje správce (pokud je v areálu 

přítomen). S ním dořeší koordinaci obsazenosti a časovému využití kurtů. 

 

Pro využití kurtu delším než dvě hrací jednotky (hodiny) musí opět získat souhlas 

správce. Pokud by již byl přítomen další člen - zájemce o hru, bude stávající uživatel 

požádán o uvolnění kurtu. 

Pro členy jedné domácnosti lze rezervovat souběžně maximálně 2 kurty a zároveň platí 

pro každý kurt podmínky uvedené výše. 

Pokud není přítomen jiný zájemce o hrací jednotku, po domluvě se správcem lze využívat 

sportoviště bez omezení. 

     

Tímto chceme předejít nadměrnému či netolerantnímu jednostrannému využívání kurtů 

na úkor ostatních členů. 

 

V případě potřeby správce a výbor přistoupí k zavedení  

rezervačního systému hracích hodin. 

 

Členové mají plné právo při nebo po sportovní činnosti využívat  

sociální zařízení, šatny a sprchy. 

 

 

 

Všichni členové jsou seznamováni s informacemi k nadcházející sezoně v elektronickém 

dopise. V případě dotazů a podání dalších informací mohou kontaktovat členy výboru TJ. 

Další aktuální informace lze dohledat na webových stránkách.  

 

Během sezóny jsou připravovány akce (turnaje, soustředění, Večírek…), kde členové mají 

zvýhodnění např. na startovném. Svou účastí jsou zařazeni do celosezónní soutěže, kde 

mohou získat ceny. Na Večírku je mimo jiné realizována zábavná tombola  

opět s možností výher. 

Výbor TJR dbá na program zapojení do sportování dětí a mládeže 

 (akce pro děti, soustředění, tombola) a uvítá každou iniciativu o spolupráci.   

 

 

 

    

 

 


