CENÍK
PRO TENIS V AREÁLU ZO KRAVÍ HORA 1 Brno, platný od 1.4.2021
Příspěvky uživatelů tenisového areálu jsou určeny na úhradu nákladů vynakládaných na jeho provoz. To je
nájemné za pozemek, náklady na antuku, vodu, materiál na údržbu a obnovu a údržbu zařízení a vybavení.
1/ Jednorázový pronájem kurtu
Platba za jednorázový pronájem musí být provedena předem převodem na účet č.: 2900893296 / 2010 Fio banka
variabilní symbol (VS): 777, zpráva pro příjemce: tenis / jméno hráče
2021

2021

ZAHRÁDKÁŘI
zahrádkáři, jejich rodinní příslušníci, registrovaní spolupracovníci
HOSTÉ/CIZÍ
základní cena

cena Kč/hod.
100,00
cena Kč/hod.
140,00

2/ Celosezónní pronájem kurtu s pevnou hrací dobou
Při celosezónním pronájmu kurtu mají předplatitelé zajištěnou rezervaci po celou dobu trvání sezóny
V případě nepříznivého počasí je možné vybrat jako kompenzaci jiný dostupný herní čas.
Platba bude rozepsána na jednotlivce podle individuálních přihlášek.
2021

ZAHRÁDKÁŘI

celkem Kč

počet

cena kurtu

Kč za 1 hráče

Kč za 1 hráče

sleva

základní cena
65+,mlad.do 18 let

kurt/hod/ sez.
1 000 Kč
800 Kč

týdnů
25
25

Kč za 1hod
40 Kč
32 Kč

dvouhra
500
400

čtyřhra
250
200

2021

HOSTÉ/CIZÍ

celkem Kč

počet

cena kurtu

Kč za 1 hráče

Kč za 1 hráče

základní cena
65+, mlad. do 18 let

kurt/ hod/ sez.
1 400 Kč
1 200 Kč

týdnů
25
25

Kč za 1hod
56 Kč
48 Kč

dvouhra
700
600

čtyřhra
350
300

sleva

3 /Flexibilní předplatné bez rezervace v rozvrhu na min. 10 hodin za sezonu
Toto předplatné umožňuje hrát tenis bez nutnosti dlouhodobé rezervace hrací doby.
Předem je však nutné zjistit v aktuálním rozvrhu neobsazený čas a rezervovat u správce
kurt na vybranou hodinu. Správce potvrdí rezervaci v rozvrhu a povede evidenci čerpání
předplatného. Minimální předplatné je na 10 hodin.
2021

sleva
2021

sleva

ZAHRÁDKÁŘI
předplatné min. 10 hod
základní cena
65+, mlad.do 18 let

cena kurtu
Kč/hod
70 Kč
60 Kč

Celkem Kč za
min.10 hodin
700
600

cena kurtu
za další hodiny
60 Kč
50 Kč

HOSTÉ
předplatné min. 10 hod
základní cena
65+,mlad.do 18 let

cena kurtu
Kč/hod
90 Kč
80 Kč

Celkem Kč za
min.10 hodin
900
800

cena kurtu
za další hodiny
80 Kč
70 Kč

POZNÁMKY
Výpočet ceny u celosezonního pronájmu
Ceny za 1 hodinu pronájmu budou vypočteny na základě jmenovitých přihlášek pro rok 2021 jako
součet odpovídajících jednotkových cen podle zařazení hráčů do kategorie zahrádkáři nebo hosté a to
v základní ceně nebo v ceně se slevou.
Brigádnické hodiny
Každý dospělý tenista přihlášený k celosezonnímu pronájmu kurtu odpracuje před zahájením sezony
při přípravě a údržbě areálu nejméně 4 hodiny. Při nesplnění této povinnosti zaplatí 100 Kč za každou
neodpracovanou hodinu. Tato částka bude připočtena k ceně celosezonního pronájmu.

