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Pokyn členové COVID19 – aktualizace k 25.5.2020.

Vážení  členové  klubu,  od  25.5.2020  dochází  k další  vlně  uvolňování  opatření
v souvislosti s COVID19. V návaznosti na to přijal výbor klubu toto rozhodnutí o
provozu  tenisového  areálu.  Provoz  v areálu  se  bude  řídit  podle  běžného
Hracího řádu pro rok 2020 s těmito úpravami:
 

1. Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána 
nejméně 2 metry.

2. Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný 
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

3. Dezinfekce je umístěna na každém kurtu, v prostoru šaten, toalet a sprch 
- doporučuje se ji ve zvýšené míře používat.

4. Před dotykem nářadí pro úpravu dvorců si uživatel vydezinfikuje ruce.
5. V případě užití toalet dbát zvýšených hygienických opatření, zbytečně se 

nedotýkat vybavení, umýt si ruce a doporučuje se použití dezinfekce. 
6. Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:

- dbát zvýšených hygienických opatření
- chovat se tak, aby osoby byly v co nejvyšší možné míře v prostoru 

rozptýleny, dodržovat odstupy nejméně 2 metry
- mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který 

brání šíření kapének, vyjma doby, kdy toto není objektivně možné 
(např. sprchování)

- zbytečně se nedotýkat vybavení
- doporučuje se používání dezinfekce
- neomezovat větrání vnitřních prostor (nezavírat okna)
- omezit čas strávený v šatně a sprše na nezbytné minimum.

7. Je zakázáno vcházet do kanceláře správce areálu.
8. V areálu se může nacházet ve stejném čase nejvýše 300 osob.
9. Členské poplatky se i nadále platí bezhotovostním převodem nebo složením

částky  na  účet  14334351/0100  s uvedením  za  koho  je  poplatek  proveden.
Doklad o tomto převodu (výpis transakce nebo foto dokladu) bude zaslán na
mail bruzl@zkdsusice.cz a nejpozději do druhého dne obdrží plátce rezervační
kód. Ten může být zaslán i na mobilní telefon. Výjimku mají platby za hraní od
hostů.

Porušování nařízení státních orgánů ve věci COVID19 může být trestným činem;
porušování nařízení klubu bude řešeno v rámci platného Hracího řádu a Stanov.

Vážení členové, prosíme Vás o dodržování těchto pravidel. Tím chráníte nejenom
sebe, ale i ostatní. Buďme odpovědní a vydržme ona nepříjemná omezení.
Přejeme Vám krásné sportovní zážitky a jen vítězné „fiftýny“.              
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ČLENSKÉ  POPLATKY :  

Položka Kč/rok

vstupní  vklad  pro  členství  v klubu (platí  osoby starší  18 let)  (vstupní
vklad neplatí bývalí členové klubu, kteří přerušili členství)

1.000,-

hrající člen starší 18 let                                                           1.700,-

hráč pobírající důchod, student od 18 do 26 let                        900,-

hrající žák (do 15 let) 550,-

hrající student (15 až 18 let) 750,-

nehrající člen a sponzor 300,-

platba za skříňku 200,-

Pro sazbu je rozhodující věk k datu placení. Čestný předseda a čestný člen klubu
mají veškeré požitky zdarma. Od placení členských poplatků jsou po dobu výkonu
funkce osvobozeni členové výboru LTC.

Do zaregistrování zaplacených členských poplatků do evidence členů, není přístup
na  dvorce  povolen.  Členské  poplatky  se  platí  bezhotovostním  převodem  nebo
složením částky na účet 14334351/0100 s uvedením za koho je poplatek proveden.
Doklad o tomto převodu (výpis transakce nebo foto dokladu) bude zaslán na mail
bruzl@zkdsusice.cz a nejpozději do druhého dne obdrží plátce rezervační kód. Ten
může být zaslán i na mobilní telefon. 

 BRIGÁDNICKÉ POVINNOSTI :  

Pro aktuální rok jsou stanoveny tyto brigádnické povinnosti (hodiny):

- dospělí (mimo hráčů pobírajících důchod) 3 hodiny

- ženy 2 hodiny 

- děti  ve  věku 15 až  18  let  2  hodiny (děti  do  15  let  věku nemají  brigádnickou
povinnost).

Hodiny musí být  odpracovány nejpozději  do konce května (později  se souhlasem
správce). Za každou neodpracovanou hodinu bude účtováno 200,- Kč. Hodiny si lze i
zaplatit  bezhotovostním  převodem  jako  členské  poplatky. Pokud  člen  odpracuje
brigády po skončení sezóny při úklidu dvorců, je toto bráno jako splnění brigádnické
povinnosti pro následující sezónu. Po skončení hrací sezóny je možno brigádnické
hodiny pouze zaplatit. Nově přihlášený člen neodpracované brigády neplatí.
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