HALASI TENISZ CLUB
Pályabérlet - 2018. május 21-től
1. Mindazok, akik nem tagjai a Halasi Tenisz Clubnak, a pályákat a bérleti díj, megfizetése mellett
használhatják. A bérleti díj kifizetése a pályabérlőt feljogosítja, hogy nyitvatartási időn belül a
club egyéb szolgáltatásait is igénybe veheti. A Halasi Tenisz Club tagjai elvárják, hogy a
pályabérlők a teniszjáték általánosan elfogadott etikai szabályait, és a klub etikai kódexét is
betartva kultúrált magatartást tanúsítsanak a létesítmények használatakor. Ez egyúttal azt
jelenti, hogy a bérleti jog megváltásával a pályabérlő a club írott és íratlan szabályait magára
nézve kötelezően elismeri, s annak megsértése a bérleti jog elvesztését vonhatja maga után.
Bérleti díjat a club nem fizet vissza, ez alól az elnökség kivételt tehet.
2. A teniszpályákat és létesítményeit mindenki csak saját felelősségére használhatja, a
bekövetkezett balesetekért a klub felelősséggel nem tartozik.
3. Pályabérlő pályát foglalhat:
Április 1 – szeptember 1 között
Hétköznap:
6.00 – 16.00 óra között
Szombat:
egész nap
Vasárnap, illetve ünnepnap: 6.00-8.00 és 10.00-16.00 óra között
Szeptember 1 – November 30. között
Hétköznap:
7.00 – 14.00 óra között
Szombat:
egész nap
Vasárnap, illetve ünnepnap: 7.00-9.00 és 12.00-14.00 óra között
A pályabérlőnek van lehetősége játszani a fenti időpontokon kívül eső úgynevezett főidőben is,
amennyiben a klub valamely tagjával játszik, illetve ha szabad pálya van.
4. A pályabérletet nyugta ellenében történő befizetéssel lehet megvásárolni, az óradíjas játékot,
nyugta ellenében a megbízott üzemeltetőnél (gondnoknál) lehet vásárolni. A pályabérlet
megszerzése általában nem igényel semmilyen előzetes eljárást, ez alól kivétel az éves pályabérlet
minden változata, amelynek kiváltásához a klub elnökségének előzetes hozzájárulása szükséges. A
pályabérlő az elektronikus foglalási rendszerben rögzítésre kerül, jogosultságot kap 2 óra
rendszeres igénybevételére a szabályok szerint.
5. Bérleti díjak
Éves bérlet
Éves felnőtt bérlet klubtag hozzátartozójának
Havi FELNŐTT bérlet (30 nap)
Éves diák bérlet
Havi DIÁK bérlet (30 nap)

28.000,- Ft
20.000,- Ft
12.000,- Ft
5.000,- Ft
3.000,- Ft

Óradíj korhatár nélkül főidőben
3.000 Ft/óra/pálya
Óradíj korhatár nélkül főidőn kívül
2.000 Ft/óra/pálya
Óradíj korhatár nélkül villanyvilágítással.
3.000 Ft/óra/pálya+600Ft/fő/óra világítás
6.

A pálya használatát követően a pálya karbantartását is el kell végezni ( a hálóval le kell húznia) a
pályabérlőnek, az etikai szabályzatban foglaltak alapján.
Minden sportbarátnak jó játékot és kellemes időtöltést kíván a HALASI TENISZ CLUB!
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