
Klubové hraní 2022 - pouze pro členy spolku SK BEACHKLUB Praha, včetně registrace ve VIS pod 
tímto spolkem        
        
Nárok na klubové hraní za poplatek 100 Kč/na klubem určené období:   
Účastníci kroužků ve věku od 6 do 20 let, kteří mají řádně uhrazené „kroužkovné“ na aktuální školní 
rok (kompletní přihláška / roční členský poplatek klubu je zahrnut v platbě kroužkovného + VIS 
registrace pod BK Praha - dospělí nad 18 let hradí VIS sami)     
  
        
Nárok na klubové hraní za sníženou sazbu 3000 Kč/kalendářní rok mají pouze:   
Trenéři, kteří odtrénují alespoň 100 hodin za rok pro klub 
(kompletní přihláška / roční členský poplatek klubu je zahrnut v platbě kroužkovného + VIS registrace 
pod BK Praha - dospělí nad 18 let hradí VIS sami)      
        
Nárok na klubové hraní za 6000 Kč/kalendářní rok mají pouze:    
Člen BEACHKLUBU PRAHA (kompletní přihláška / roční členský poplatek klubu je zahrnut v platbě 
klubového hraní + VIS registrace pod BK Praha - dospělí nad 18 let hradí VIS sami)  
      
        
Obecná pravidla klubového hraní pro kalendářní rok 2022:     
   
I. Klubové hraní je možné využít, kdykoli jsou volné kurty v časovém pásmu 07-18h - včetně víkendů. 
II. Klubové hodiny v hale jsou bez vytápění, pokud zároveň není na jiném kurtu stejné haly standardní 
rezervace, pro kterou se hala automaticky vytápí.       
III. Kurt pro klubové hraní nelze rezervovat dříve než 10min před hrou (dřívější rezervace zadané do 
rezervačního systému se musí standardně platit).       
IV. Nejdříve 10min před hrou rezervuje kurty v systému barista na konkrétní osobu za nulovou sazbu. 
V. Klubisté (chápeme v tomto případě jako osoby s nárokem na klubové hraní) hlásí na recepci, že 
jdou na konkrétní kurt, který musí být evidovaný v rezervačním systému dle bodu IV..   
VI. Všichni klubisté odpovídají za to, že dojde k informování recepce o účasti případného 
"NEKLUBISTY". "NEKLUBISTA" zaplatí poměrnou částku z ceny kurtu = standardní cena kurtu je 
dělená počtem všech zúčastněných a každý zúčastněný "NEKLUBISTA" hradí výši za 1 osobu. V 
případě porušení může být "KLUBISTŮM" status klubového hraní bez náhrady odebrán.  
VII. Klub si vyhrazuje možnost stanovení doplňujících podmínek klubového hraní jako je např.: pomoc 
při úpravě kurtů (zvláště při bourání a stavbě hal) nebo při organizování turnajů.   
VIII. Evidence v seznamu osob, které mají na klubovou kartu (klubové hraní) nárok, včetně evidence o 
zaplacení.      
        
POZOR! Podmínky klubového hraní výše platí také pro případné trenéry dané skupiny.  
(u této blokace kurtu jsou všichni vnímání jako aktivní účastníci rezervace / klub si v této věci 
vyhrazuje právo udělit výjimku např. ve smyslu schváleného trénování výkonnostních hráčů). 
       


