TENISOVÝ ODDÍL VELKÉ HOŠTICE
Oznamujeme všem příznivcům tenisu podmínky provozu tenisových kurtů pro rok 2020.
Každý zájemce bude mít možnost zakoupení členství, na které může hrát celý rok. Po
zaplacení se stává automaticky členem tenisového klubu (dále jen TK). Členství je
nepřenosné (platí pouze pro osobu, na kterou je vypsáno)
Poplatky na sezónu 2020: Členský příspěvek: 1 000,- Kč
Slevy:
Pokud je v rodině více zájemců, můžou uplatnit následující slevy (platí pouze při nahlášení
najednou): 2 osoby a více = 10% sleva.
Za každý rok v posledních 3 letech, kdy byl zájemce členem TK Velké Hoštice a měl
zaplacené členské příspěvky = 15 % sleva.
Brigády:
Každý člen je povinen odpracovat 4 brigádnické hodiny nebo zaplatit 150,-Kč za
neodpracovanou hodinu. Brigádnické hodiny musí být odpracovány (zaplaceny) do doby, kdy
chce člen používat kurty ke hraní. Kdo neodpracuje potřebný počet hodin, musí uhradit
zbytek v hotovosti u pokladníka Ing. Godovského Jiřího, mob. 774 564 193, nebo na běžný
účet TK = 222119007/0300. Při odpracování hodin navíc je za každou hodinu přičten bonus
150 Kč, který lze během sezóny vyčerpat na hraní s nečleny TK.
Ostatní zájemci, kteří nemají zájem o členství v TK, se řídí následujícím ceníkem:
Cena za pronájem kurtů pro nečleny TK:
Po - Pá do 15.00 hod
Po - Pá od 15.00 hod
So - Ne celý den

100,- Kč / 1 hodina / celý kurt
150,- Kč / 1 hodina / celý kurt
150,- Kč / 1 hodina / celý kurt

Poplatky je možno uhradit v hotovosti přímo na kurtech TK Velké Hoštice po předchozí
telefonické domluvě u :
• Ing. Godovský Jiří, tel. 774 564 193,
• Matyščák Rosťa, tel. 602 715 029,
Případně lze bezhotovostně převést na účet TK:
č. ú. = 222119007
kód banky: 0300
do popisu pro příjemce uveďte :
• členský příspěvek – jméno
• nebo pronájem kurtu – datum + jméno
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