
 

 

AKADÉMIA TENISZ KLUB 

 - HÁZIREND -  

 

1. A játékidő 55 perc, mivel a pálya lehúzása és elhagyása kb. 5 perc. Így a következő játékos is pontosan 

kezdheti el óráját. Kérjük lehúzni a bérelt pálya két oldalát az edzés végeztével. 

 

2. A lefoglalt időpont előtt legkorábban 5 perccel az óra megkezdése előtt szabad felmenni a pályára. 

 

3. A teniszpályákat mindenki saját felelősségére használhatja. 

 

4. A teniszpályák teniszcipőben és - a tenisz etikettjének megfelelő - sportruházatban használhatók 

(TILOS félmeztelenül a teniszpályán és a tenisz klub területén tartózkodni).  

 

5. A lefoglalt pálya legkésőbb előző nap 18.00-ig térítésmentesen lemondható, pótlása az adott 

szezonban előre egyeztetett időpontban lehetséges.  
Késői lemondás esetén sajnos nem áll módunkban pótlási lehetőséget biztosítani. 

 

6. Eső esetén a pálya állapotáról telefonon lehet érdeklődni. Ha az eső, vagy/és elázott pálya nem teszi 

lehetővé az aznapi játékot, szabad pálya függvényében, egy előre egyeztetett, másik időpontban bepótolható 

az óra. 

 

7. A szezonbérletek előre meghatározott napra és időpontra, adott pályára szólnak.  
Nyári időszakban szezonbérletesként rendezvénynap esetén az adott időszakban, más időpontban pótolható. 

 

8. Téli-nyári időszak bérletei: az adott időszakban a 10 alkalmas bérleteket le kell játszani, mindig a 

leegyeztetett időpontban. Amennyiben a téli időszakról maradt alkalom, egy az egyben lejátszató a nyári 

időszak azonos időszakában. Szabadtéren le nem játszott alkalom a téli szezonra nem vihető át. 

  

9. Az üzemeltető a rendezvények-versenyek alatt fenntartja a jogot arra, hogy a lekötött időpontot 

megtartva a bérletes játékot másik pályára tegye át. 

 

10.  Ünnepnapokon zárva tartunk. 

 

11.  A játékos, rongálás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni. 

 

12.  Az öltözőkben, a tenisz klub egész területén és a parkoló autókban hagyott értéktárgyakért 

felelősséget nem vállalunk. 

 

13. Az öltözőket kérnénk rendeltetésszerűen használni és a tisztaságra ügyelni szíveskedjenek. 

 

14.  Megkérünk minden sportbarátot, hogy a tenisz klub egész területén tartsák be a sport etikett íratlan 

szabályait, viselkedésükkel mutassanak példát a gyermekeknek. 
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