
PLATNÝ PROVOZNÍ ŘÁD 
antukového tenisového kurtu v Pačejově 

 
 

1. a) od počátku roku 2022 je hra na kurtu povolena v kalendářním roce za 
dodržení provozního a hracího řádu kurtu zdarma dětem a mládeži do věku 18 
ti let nebo držitelům platné tzv. „permanentky“. Permanentku pro příslušný 
kalendářní rok nebo pololetí kalendářního roku vystavuje TK Pačejov. 
Permanentka není přenosná na jinou osobu. Roční nebo pololetní 
permanentku vystaví členkám a členům na jejich žádost TK Pačejov po 
uhrazení členských příspěvků za celou dobu jejich členství v TK Pačejov a 
uhrazení 500 Kč pro roční permanentku nebo uhrazení 280 Kč pro pololetní 
permanentku. Pololetní permanentka na 1. pololetí příslušného kalendářního 
roku je platná pro období od 1.1. do 30.6. a na 2. pololetí pak od 30.6. do 
31.12. Pokud požádá o vystavení permanentky ten, kdo není členkou nebo 
členem TK Pačejov, zaplatí za roční permanentku 700 Kč a za pololetní 400 
Kč. Platbu permanentky nutno provést bezhotovostně na číslo účtu TK 
Pačejov: 2200161481/2010 (při platbě uveďte v poznámce pro příjemce své 
celé jméno a připište „permanentka“, aby mohla být platba snadno TK 
identifikována a zaevidována v přehledu evidence „permanentek“ příslušného 
roku).  
 
b.) ostatní zájemci o hru na kurtu (osoby starší 18 ti let a osoby bez vystavené 
platné permanentky) jsou povinni TK uhradit za hodinu jejich pronájmu kurtu 
společně celkem 150 Kč. Pokud s nimi případně na kurtu hrají osoby mladší 
18ti let nebo osoby s „permanentkami“, cena 150 Kč za hodinový pronájem 
kurtu se nemění. 
 

2. Kurt je výhradně určen jen ke hře tenisu. Hráči jsou povinni udržovat na kurtu 
pořádek, mít tenisovou obuv bez hrubých podrážek a kurt po hře uvést do 
stejného stavu jaký byl před vstupem na kurt. 

 
3. Závaznou rezervaci kurtu je možno uskutečnit v systému rezervace kurtu na 

webu TK Pačejov. Rezervace kurtu pro společnou hru jednotlivých hráčů je 
v jednom dni omezena dobou maximálně 2 hodin. V případě, že stav kurtu 
není z jakéhokoliv důvodu způsobilý ke hře, je TK Pačejov oprávněn rezervaci 
kurtu žadateli zrušit.  
 

4. Využívání WC je možné v areálu TJ Sokol Pačejov. 
 

5.  TK organizuje během kalendářního roku brigády pro své členky a členy 
v souvislosti s údržbou kurtu a jeho okolí. Info o brigádách bude zveřejňováno 
na webu TK nebo mailem. Pokud členka nebo člen TK odpracuje 
v kalendářním roce alespoň 10 brigádnických hodin, má pro sebe nárok 
v příštím kalendářním roce na celoroční permanentku zdarma nebo na 
slevovou poukázku od TK v hodnotě 500Kč na nejbližší výjezdní kulturně 



společenskou akci pro členy TK (např. za ubytování, dopravu, občerstvení 
atp.). Volba, zda členka nebo člen klubu požádá TK Pačejov o permanentku 
zdarma nebo o výše uvedenou slevovou poukázku je na uvážení toho, kdo má 
odpracovaných a TK evidovaných 10 a více brigádnických hodin. 

 
 

 
 
Provozní řád byl schválen výkonným výborem TK Pačejov dne 2.4.2022 

 
 
 

Za výkonný výbor TK Pačejov: ………………………………… 

 
Jiří Hák, předseda VV TK 

 
 
 
 


