
Stanovy Fenix Tennis Clubu 
 
1. Priority Club 
Členství v Priority Clubu je čestné a členy jsou významné osobnosti regionu, kterým bylo členství 
nabídnuto. Členství trvá vždy jeden kalendářní rok. Člen Priority Clubu je držitelem členské karty s 
následujícím oprávněním: 

 užívání tenisového kurtu v areálu Clubu v rozsahu 100 hod/rok 

 užívání sociálního zázemí Clubu a včetně vlastní šatní skříňky 

Pro členy Priority Clubu jsou přednostně vyhrazeny následující hrací doby: 

 Po – ne : 7.00 – 22.00 hod. (doba od 20 – 22 hod pouze pro členy Priority Clubu) 

Rezervaci je nutno provést telefonicky na tel. 584495111 v době od 8.00 do 17.00 hod. a to nejpozději 
den předem. Rezervaci je možno provést i pro jinou, než vymezenou dobu a později, uvedené časové 
rozpětí však již nemusí být respektováno. Rezervace pro so-ne doporučujeme provést v pátek, ve dny 
pracovního volna je možno pro rezervaci kontaktovat správce kurtů na tel. 584495331 v době od 9.00 
– 20.00 hod. 
Povinnosti člena Priority Clubu jsou následující: 

 plně respektovat Provozní řád 

 zaevidovat svůj příchod v pracovní dny od 8.00 do 17.00 v recepci, v nepracovní dny a po této 
době na evidenční tabuli umístěné na tenisových kurtech 

 zaplatit zálohu 100 Kč za vydání Členské karty a klíče od šatny, tato částka bude v plné výši 
vrácena po ukončení členství v Clubu a po jejich návratu 

Ukončení členství v Clubu je automatické uplynutím obdobím kalendářního roku, případně vyčerpáním 
limitu karty. 
 
2) Tennis Club   
Členy Clubu se stávají držitelé předplatitelských karet na dobu platnosti těchto karet. Účastníci akcí 
organizovaných Tenisovým Clubem se stávají členy pouze po dobu trvání těchto akcí. Předplatitelské 
karty jsou vydávány ve dvou variantách: Club – předplatné pro pronájem kurtu v hodnotě 100 bodů za 
2 300 Kč a Miniclub pro mládež do 18 let rovněž pro 100 bodů za 910 Kč. Body budou z karet 
odečítávány následovně: Za 1 hod hry v době: 

 7.00 – 16.00 hod - 1 bod 

 16.00 – 18.00 hod - 2 body 

 18.00 – 20.00 hod - 3 body 

Při výdeji karty je účtována záloha 100 Kč vratná po odevzdání vyčerpané karty. Členství v Clubu 
opravňuje držitele karty k užívání tenisových kurtů. Telefonické, případně osobní rezervace je možno 
provádět v recepci objektu Fenix v době od 8.00 – 17.00 hod. (tel.584495111). Rezervovat je možno 
následující hrací doby: 



 CLUB: Po - ne: 7.00 – 20.00 hod 

 Miniclub: Po – ne:10.00 – 16.00 hod 

Rezervace pro so-ne se provádějí nejpozději v pátek. V případě volného kurtu je možno dohodnout 
rezervaci v tyto dny přímo se správcem na tel.584 495 331 v době od 9.00–20.00 hod. Povinností 
člena Clubu a Miniclubu jsou následující 

 dodržovat Provozní řád Tenisového Clubu 

 zaevidovat svůj příchod v provozní dobu v recepci, po provozní době přímo na vývěsce kurtu a 
u přítomného správce 

Členství v Clubu končí vyčerpáním stanoveného počtu bodů dle karty, případně vyloučením při 
nedodržení stanov Clubu. 
 
3) Veřejnost   
Pro veřejnost je vyhrazena následující herní doba : 

 Po – pá: 8.00 – 20.00 hod 

 So – ne: 9.00 – 20.00 hod 

V době 8.00 – 16.00 hod – 90 Kč/hod 16.00 – 20.00 hod – 140 Kč/hod. Cena za užívání kurtu je 90 Kč 
(140 Kč) za hrací hodinu pro dospělé a 50 Kč za hrací hodinu pro mládež do 18 let (tato sleva platí 
pouze pro hrací dobu od 8.00 – 16.00 hod.). Platba se provádí v hotovosti, v pracovní dny v recepci 
objektu, ve dnech pracovního klidu přímo u správce kurtu. V recepci je možno předplatit i hrací dobu 
pro další období. 
 
4) Tenisová škola   
– v rámci tenisového klubu je zřízena tenisová škola pro mládež, rezervace hracích hodin probíhá dle 
zvláštního režimu minimálně s týdenním předstihem. Pro činnost tenisové školy je vyhrazena 
následující hrací doba výhradně mezi 10.00 – 16.00 hod. (max 2 hodiny denně). 
Zvláštní upozornění   
Vzhledem k přenosnosti členských karet je povinností držitele hlásit ztrátu karty na tel 584495111. Až 
do doby ohlášení ztráty karty dochází k zápočtu odehraných hodin na vrub držitele. Průběžné 
informace o počtu odehraných hodin je možno získat na výše uvedeném tel. čísle, případně osobně v 
recepci objektu FENIX. V případě, že dojde k překročení počtu odehraných hodin, bude na tuto 
skutečnost držitel upozorněn a bude mu umožněno zakoupit kartu novou, případně doplatit rozdíl v 
hotovosti. 

V Jeseníku dne 20.3.2001 


