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Informace 

Kurty budou otevřeny pro veřejnost od 16.4. 
 

Možnosti užívání kurtů jsou: 
 

 Nepřenosná permanentka (platná pro 1 hráče) 

 Předpacení kreditu na určitý počet hodin 

 Úhrada (předem) jednotlivé hrací hodiny  
 

Dlouhodobé rezervace hodin při zakoupení 
permantentky (každá permanentka může být v rozvrhu 

během jednoho týdne uvedena pouze 2x) nebo 
pravidelná rezervace při předplacení kreditu,  probíhá 

přes online rezervaci na skola.xtenis.cz 
(www.toptennis.cz- kolonka kurty) 

nárazové hodiny přes telefon 
733 174 924 po-pá 9-19h, a e-mail 

rezervace@toptennis.cz. 
Pro vstup do online systému je potřeba se registrovat. 

 
Návštěvníci kurtů jsou povinni dodržovat provozní řád . 
 
 
Permanentku je možno zakoupit  u trenéra TOP Tennis 

Academy v hodiny vyvěšené na nástěnce nebo po 
individuální domluvě 

 
Pro slevu je nutno prokázat bydliště v Zelenči (občanský 

průkaz) 

 

Ceník 

permanentka dospělý od 18 let  2600Kč 
 

permanentka dospělý od 18 let (Trvalé 
bydliště v Zelenči nutno doložit OP) 
 

1300Kč 

permanentka děti do 18 let  
 

650Kč 

Předškolní děti  
 
Sezonní licenční poplatek pro trenéry 
 
Jednotlivá hodina 
 
Kredit (přenosná permanentka) na: 
20 hodin 
10 hodin 
 5 hodin 
 

Zdarma 
 
10.700Kč 
 
150kč/55min 
 
 
2000 Kč 
1300 Kč 
  725 Kč 

 

Tenisové kurty Zeleneč.  
 

Nábory dětí, Zeleneč 

 
 

Provozem kurtů je pověřena 

 
 

 

 

 

Online rezervační systém na:  
skola.xtenis.cz 
www.toptennis.cz 
 
rezervace@toptennis.cz 
Tel: 733 174 924 
 

 

 
 

Antukové kurty Zeleneč  
 

 

 

Majitel – Obec Zeleneč 

 

 

mailto:rezervace@toptennis.cz
http://www.toptennis.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní řád tenisových kurtů Zeleneč 
 

 

 
 

Provozní řád - Kurty Zeleneč 
Každý hráč, zájemce o hru a návštěvník kurtů je povinen se seznámit s hracím řádem tenisových dvorců Zeleneč 

a respektovat jím vymezená pravidla. 

 
Provozní řád 
 

1. Vstup do tenisového areálu (“areál”) mají pouze osoby, které vlastní platnou permanentku, mají 

předplacený kredit nebo uhrazen jednorázový poplatek za kurt- viz ceník pro danou sezónu. Hráči dodržují 

rozvrh na dvorcích. 

2. Pro dvouhru i čtyřhru je určen časový limit na kurtu 55 minut (5minut určeno pro úklid),  kurt se předává 

v celou hodinu upraven. 

3. Hosté si mohou pronajmout dvorec (je-li volný) za aktuální sazbu. Pokud má host zájem o pravidelné 

hodiny alespoň 1x týdně, musí si zakoupit permanentku nebo předplatit kredit. 

4. Osoby s permanentkou nebo předplaceným kreditem si mohou rezervovat dvorec v online rezervačním 

systému na skola.xtenis.cz  (nutné si udělat uživatelský účet a registrovat se) 

5.  Pravidla pro rezervování dvorce jsou následující:  

 Pravidelné hodiny na permanentku-každá permanentka může být v týdenním rozvrhu uvedena 

pravidelně maximálně 2x týdně (celkem 2h týdne ; při rezervaci v online systému je potřeba uvést  

číslo dvou permanentek nebo hosta, za kterého permanentka odvede platbu za jeho část kurtu). 

Další hodiny je možné rezervovat dle aktuálních volných hodin v rozvrhu nárazově.  

 Pravidelné hodiny s předplaceným kreditem- hráč si může rezervovat pravidelnou hodinu 1x týdně. 

Další hodiny je možné rezervovat dle aktuálních volných hodin v rozvrhu nárazově. Kredit 

nevybraný hráčem do konce sezóny následně propadá. 

 

 Nepravidelné hodiny– po telefonické domluvě nebo potvrzení rezervace e-mailem. 

6. Pokud má hráč rezervované hodiny a nezruší tuto rezervaci min. 3 hodiny předem (zrušení rezervace se 

opět provádí přes online systém), bude následovat jedno napomenutí, při opětovném nezrušení rezervace 

dochází ke zrušení dlouhodobé rezervace. Rezervaci je potřeba zrušit i v případě deště! Pokud je to již 

po limitu tři hodiny přede hrou, hráč zruší hodinu telefonicky nebo emailem. 

7. 1 kurt je vždy vyhrazen pro osoby trénující pod TOP Tennis Academy. Hodiny na tomto kurtu, které TOP 

Tennis Academy neobsadí, budou nabídnuty ostatním hráčům k dispozici. Volná místa budou uvedena 

v online rozvrhu  

8. Tréninky na dvorcích zajišťuje TOP Tennis Academy tel. 733 174 924. Trenéři nespadající pod TOP Tennis 

Academy mají právo na kurtech trénovat, pouze pokud mají zakoupenou permenentku a uhrazený sezónní 

licenční poplatek viz.ceník. 

9. Přivede-li si dospělý člen oddílu do areálu dítě mladší 14 let, ručí za jeho bezpečnost. Pokud dítě nemá 

permanentku, stejné jako v bodě 16. 

10. Hráč bez permanentky s hráčem s permanentkou má povinnost uhradit polovinu kurtu dle daného ceníku 

při čtyřhře každý hráč bez permanentky poměrnou část ceny kurtu dle daného ceníku. 

 


