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                                                   8.4.2020 v Českých Budějovicích 

Vážení sportovní přátelé, 

 

v souladu s aktuálním nařízením vlády, kdy mohou být otevřena venkovní sportoviště, avšak za 

omezujících podmínek, bude areál klubu otevřen od pondělí 13.4.2020.  

V provozu budou pouze venkovní kurty č. 4-5, 7-9 a centr. Obě haly, restaurace, posilovna, klubovna 

dětí a golf zůstávají nadále uzavřeny. K dispozici nemohou být bohužel ani šatny a sociální zařízení, 

resp. veškeré vnitřní zázemí. 

Od tohoto data budou realizovány tréninky dětí v rámci tréninkového procesu, tenisová škola zatím 

nebude probíhat. Zimní halová sezóna tak byla ukončena k 12.3.2020. Přeplatky za neuskutečněné 

tréninky budou zohledněny v platbách na další období. 

U nerealizovaných dlouhodobých rezervací v hale zůstávají finanční prostředky na klientských 

účtech, můžete je dále čerpat na venkovní kurty, případně v budoucnu využít i na další služby. 

Rezervace venkovních kurtů je možné provádět prostřednictvím recepce, telefonicky – 723 708 515 

nebo e-mailem – info@teniscb.cz, od pondělí 13.4.2020 od 8.00 hodin, kdy bude opět přítomna 

recepce. 

Prosíme členy, aby, pokud možno, obratem hradili členské příspěvky (viz již dříve zasílaný e-mail a 

ceník členských příspěvků). Pokud nebudete hradit členský příspěvek, využití kurtů bude účtováno 

podle ceníku venkovních kurtů. 

Prosíme klienty, aby respektovali námi vydaná nařízení za účelem dodržování podmínek možnosti 

provozovat venkovní sportoviště: 

1. Vstup do šaten nebude umožněn. Pokud máte věci ve skříňce nebo v botníku u recepce, 
prosíme o jejich vyzvednutí. Na kurty již rovnou choďte ve sportovním oblečení a sportovní 
obuvi. 

2. Pohyb po areálu v době příchodu a odchodu je možný pouze v roušce. Roušku odkládejte až 
v okamžiku hry na kurtu. 

3. Rodiče na trénink pouze děti přivedou a po tréninku je vyzvednout. Není možné, aby po dobu 
trvání tréninku, v areálu setrvávali. 
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4. Každý návštěvník je povinen areál opustit ihned po hře (po úhradě kurtu), případně po 
přivedení nebo vyzvednutí dětí. 

5. Vstup do budovy bude umožněn pouze v případě úhrady kurtu na recepci nebo v případě 
provedení rezervace. Prosíme, abyste se v prostoru recepce zdržovali pouze po dobu 
nezbytně nutnou a pouze v roušce. 

6. K dispozici budou toalety na chodbě před restaurací. 
 
 

Tato nařízení jsou z naší strany vydána s ohledem na zjištění ochrany zdraví nejen návštěvníků, ale 

také našich zaměstnanců. Děkujeme za jejich respektování. 

 

S přáním pěkného dne 

Ing. Eva Svobodová 
Ředitelka klubu 
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