ŠD Dren - TENIŠKA PRAVILA
IGRANJE JE DOVOLJENO VSEM Z UREJENIMI ČLANSKIMI OBVEZNOSTMI ZA SEZONO 2019

REZERVACIJE
1. Za eno uro igranja sta potrebni dve izkaznici, ki se morata glasiti na ime igralcev, oziroma ena
sponzorska - rdeča izkaznica.
2. Mladina (zelena izkaznica), lahko igra vsak dan do 18. ure.
3. Člani (modra izkaznica) lahko uro igranja rezervirajo od ponedeljka do petka do 15. ure samo z
eno izkaznico.
4. Če je igrišče prosto, lahko ČLANI igrajo brez rezervacije, vendar le do polne ure.
5. Po odigrani uri tenisa je potrebno izkaznico umakniti oziroma rezervirati nov termin, razen
stalnih rezervacij, ki jih določi skrbnik teniškega igrišča ŠPORTNI KLUB »2002«. Termini se lahko
rezervirajo tri dni v naprej. Termine je možno rezervirati OSEBNO na
» teniški tabli« ali pri skrbniku 041 207 372.
6. Za člane ŠD Dren s plačano teniško članarino za tekočo sezono je igranje pod reflektorji
BREZPLAČNO. Igranje pod reflektorji v kombinaciji ČLAN – NEČLAN je 1€.
7. Nadomestilo za uporabo teniškega igrišča – kombinacija ČLAN – NEČLAN je 3€/H.
8. Dva nečlana ne moreta IGRATI.
9. V času piknikov je uporaba teniškega igrišča možna v dogovoru s skrbnikom teniškega igrišča.
10. UO ŠD Dren soglaša, da tečaje in teniško šolo, tako za ŠD Dren kakor za Teniško šolo »ŽABEC»
izvaja skrbnik teniškega igrišča - ŠPORTNI KLUB »2002«. Prednostno LPŠ.

IGRALNI RED
1. Igranje je dovoljeno na primerno vlažnem igrišču in v športni opremi. Copati morajo imeti na
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podplatu teniški profil.
Ura igranja je 55 minut. Igrišče poravnajo igralci, ki zaključujejo igranje, navlažijo igralci, ki
pričenjajo.
V času turnirjev rezervacije ne veljajo. Teniški turnirji, treningi, šola tenisa, posamezni tečaji in
ostale teniške prireditve so v pristojnosti skrbnika teniškega igrišča - ŠPORTNEGA KLUBA »2002«.
Nepravilnosti in zlorabe zgoraj navedenih pravil je potrebno prijaviti skrbniku teniškega igrišča,
ŠPORTNEMU KLUBU »2002«. Za hujše nepravilnosti pa je pristojen UO ŠD Dren.
Za kontrolo rezervacij in spoštovanje igralnega reda je zadolžen skrbnik teniškega
igrišča
ŠPORTNI KLUB »2002«.
V primeru neupoštevanja pravil si skrbnik pridržuje pravico do odvzema kartice brez povračila
plačane članarine in o tem obvesti UO ŠD Dren v roku 7 dni po odvzemu.
Vse morebitne pripombe lahko vpišete v knjigo pohval in pritožb.
Ključ za vstop na teniško igrišče se dobi pri skrbniku.

Članarina za sezono 2019: odrasli 80 €, mladina do 16 let 40 €, SPONZOR 200€. Članarina se lahko
poravna: ŠD Dren, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika, IBAN: SI 56 0202 7001 1345 029- pripis- TENIŠKA
ČLANARINA 2019 ali pri skrbniku teniškega igrišča.
Drenov Grič: maj 2019
ŠD Dren

ŠPORTNI KLUB »2002«

