
ŘÁD TENISOVÉHO KLUBU VL ČOVICE 

  
1. Tenisový klub Vlčovice je rekreačním oddílem a snaží se být oázou tenisového vyžití rekreačních hráčů 

a jejich rodin.  

 

2. Členství nového člena na základě jeho žádosti odsouhlasí výbor TC. 
Písemná žádost bude obsahovat: příjmení a jméno žadatele, adresu, telefon, mail. 
Vstupní poplatek nového člena činí 2000,-Kč včetně hráčského poplatku na daný rok, ve kterém vstoupí 
do klubu. 
Každý člen tenisového klubu se může účastnit všech klubových  soutěží. 
Pouze ten člen tenisového klubu, který uhradí klubový příspěvek  do 30.4  a splní brigádnickou   
povinnost do 30.5, může využívat tenisové kurty bezplatn ě. 

 

3. Členové klubu jsou povinni uhradit do 30.4. klubový příspěvek ve  výši : 
 
- dospělí nad 18 let: 500 Kč ( 100 Kč členský + 400 Kč hráčský) 
 
- mládež do 15 let: 100 Kč ( členský + hráčský) 
 
- mládež od 15 do 18 let: 300 Kč ( 100 Kč členský + 200 Kč hráčský) 
 
Nehrající a čestní členové klubu platí jen členský příspěvek 100 Kč. Členové klubu, včetně členů z řad 
dětí a mládeže, hrající tenis závodně platí ročně 800,- Kč. (členský + hráčský). 
 
Členský příspěvek je možné uhradit v hotovosti pouze na členské výroční schůzi. Jinak se platí přímo na 
účet TC Vlčovice 237592411-0300. Do poznámky pro příjemce příkazu uvést příjmení člena. Člen klubu 
si zajistí zapsání úhrady příspěvků a splnění brigádnických povinností v průkazu člena u správce klubu, 
popř. předsedy klubu, bez splněných povinností není možné využívat kurty bezplatně. 
 
V případě nezaplacení členských p říspěvků do 15.5. daného roku po upozorn ění výbor klubu ruší 
členství v klubu.  

4. Brigádnické hodiny: 
dospělí: 4 hod. povinně odpracovat do 30.4., další 4 hodiny odpracovat do 30.5. daného roku 
mládež 15-18 let: 8 hod.povinně odpracovat do 30.5. daného roku 
mládež do 15 ti let: 4 hodiny odpracují nebo odkoupí rodiče 
Při odkoupení platí 1 hodina = 100 Kč 
 
Pokud dospělý člen oddílu splní v termínu brigádnickou povinnost,  mohou bezplatně využívat kurty i 
jeho druh/družka a děti do 10 let. 
 

5. Pro hráče tenisového klubu bude na základě jejich objednávky přednostně rezervován kurt č. 1, 2 a 3 každou 
středu od 15:00 do 20:00 a každou neděli kurt č. 1 a 2 od 8:00 do 12:00. Pokud nebude rezervace provedena 
v daný den ráno, mají možnost rezervace i nečlenové klubu. V ostatní dobu je možnost rezervace stejná jak 
pro člena tak i nečlena klubu, vždy na základě rezervace v objednávkovém systému na internetových 
stránkách klubu popř. u správce. 
 

6. Výbor tenisového klubu:  
Předseda – Roman Polášek 
Místopředseda – Tomáš Mezera 
Jednatel – Pavel Kahánek 
Hospodář – Soňa Kahánková 
Člen – Radek Harabiš 
Člen – ??? 
Člen – ???   


