Antukový kurt ve Střeni – sezóna 2017
Obec Střeň nabízí pronájem antukového tenisového kurtu, který je umístěn v areálu za kulturním domem (obecním úřadem) ve Střeni. Parkování autem je možné před
Obecním úřadem (ne za kulturním domem!). Rezervace kurtu je možná pouze přes web:






Standardní cena za pronájem kurtu je 80,- Kč za hodinu (přístup až čtyř osob) nebo je možné zaplatit sezónní poplatek 600,- Kč (neomezený přístup na kurt pro jednu
osobu). Sezónní poplatek 600,- Kč je možno uhradit na účet obce č. 1801698319/0800, variabilní symbol 3421.
Pro občany Střeně a partnerských obcí (Náklo, Lhota nad Moravou, Mezice, Příkazy, Hynkov) je cena 40,- Kč za hodinu (přístup až čtyř osob) nebo je možné zaplatit
sezónní poplatek 300,- Kč (neomezený přístup na kurt pro jednu osobu). Sezónní poplatek 300,- Kč je možno uhradit na účet obce č. 1801698319/0800, variabilní
symbol 3421.
Děti do 15ti let (pouze ze Střeně) mají vstup za doprovodu dospělé osoby zdarma.

Platbu za hodinový pronájem uhradíte správci kurtu panu Marku Lenikusovi v hotovosti na místě (tel. 604 924 503). Otevření (uzavření) kurtu domlouvejte se správcem
kurtu. Při zaplacení sezónního poplatku možnost zapůjčení klíče (na sezónu).

Hrací řád:
1.
2.
3.
4.

Rezervace kurtu probíhá výhradně přes web http://stren.reservanto.cz. Zákazník si může zarezervovat kurt minimálně 30 minut před samotnou hrou.
Vstup na kurt je povolen pouze v tenisové obuvi.
Během hry jsou hráči povinni na kurtu dodržovat pravidla slušného chování.
Před hraním je nutné kurt postříkat vodou (pokud je kurt suchý) a zamést síťovkou. Na suchém kurtu je přísně zakázáno hrát! V případě suchého podkladu je nutno
kurt vlhčit také během hry.
5. Do rezervované doby hry je zahrnuta i doba nutného úklidu kurtu z důvodu uvedení kurtu do hratelného stavu a to:
a. za použití hrabla, kterým se srovnají nerovnosti na kurtu;
b. za použití síťovky a to kruhovým pohybem až do středu kurtu - zametání „do šneku“ (Zametá se celý kurt včetně
výběhů - od sítě až k plotu. V případě, že je po hře kurt suchý, je nutné ho zakropit!).
6. Nikdo nevstoupí na kurty bez řádné rezervace a bez zaplacení sezónního poplatku, resp. jednorázového poplatku za
pronájem.
7. Na kurtu platí zákaz kouření!!!
8. Děti do 15ti let smí užívat kurt pouze v doprovodu dospělé osoby.
9. Odpovědnost za dodržování pravidel nese osoba, která si rezervovala herní čas v rezervačním systému.
10. Při vzniku jakékoli závady (vytržená nebo uvolněná lajna, nefunkčnost systému závlahy, zlomení hrabla, atd.)
kontaktujte správce tenisových kurtů.
Při porušení pravidel užívání tenisových kurtů má správce právo hráče napomenout, případně hráči ukončit hru a vykázat jej z prostoru tenisových kurtů. Prohřešky
proti uvedeným pravidlům mohou vést k omezení možnosti rezervace kurtu.
Jak správně kropit kurt?
Kurt kropíme tak aby voda zavlažovala povrch kurtu plošně a rovnoměrně cca ve vzdálenosti 4-5m od nás. V žádném případě nemíříme hadicí (proudem vody) přímo na
povrch kurtu (vznikají díry a vyplavuje se antuka). Také dbáme na to, aby se netvořily kaluže, na kterých nelze hrát a musí se počkat, než proschnou.

Pozor: Tlačítko pro rezervaci je umístěno v pravém horním rohu webové stránky.

