TJ Sokol Havlovice, z.s.
Pravidla pro rezervování sportovišť (kurty a beachvolejbal)
Rezervační systém byl vytvořen na základě poptávky sportovců po zjednodušení a transparentnosti
objednávání sportovišť. V případě, že neobjednáváte sportoviště elektronicky, můžete objednat kurty nadále
telefonicky u správce či osobně u obsluhy ve stánku. Cílem je umožnit sportovcům lepší vzájemnou komunikaci
a uvolnit zátěž správci.

Pravidla pro rezervační systém
Elektronický rezervační systém lze využít pro objednávání tenisových kurtů a beachvolejbalu.
Minigolf není třeba dopředu rezervovat.
Rezervaci provádí jen 1 hráč a je zodpovědný za rezervaci včetně úhrady.

Postup při elektronické rezervaci
Na www.sokolhavlovice.cz kliknete na odkaz Rezervace sportovišť.
Nejprve je nutné se registrovat (první přihlášení).
Do registračního formuláře je nutné uvést všechny povinné údaje.
Na uvedenou e-mailovou adresu obdržíte přihlašující mail s aktivním potvrzovacím odkazem.
Po kliknutí na uvedený odkaz jste registrován.
Poté se můžete kdykoli přihlásit a můžete si zarezervovat sportoviště.
Nejkratší doba na rezervaci je 1 hod, dále může být po 0,5 hod. (např. 1,5 hod., 2,5 hod.).
Sportoviště lze rezervovat max. 0,5 hod. před termínem rezervace. Poté je nutno rezervovat telefonicky u
správce.
Ve formuláři rezervace je uveden způsob platby: hotovost – permanentka.
Bez způsobu platby nelze sportoviště rezervovat.
Na uvedený e-mail vám přijde potvrzení rezervace.

Úhrada
Před nástupem na sportoviště jste povinni rezervaci uhradit nebo označit permanentku u správce či ve stánku.

Rušení rezervace
Rezervaci lze elektronicky zrušit kdykoli do 21 hod. předchozího dne.
V uvedený den rezervace je třeba rušit rezervaci telefonicky u správce a to max. 1 hod. předem. Správce
rezervaci zruší a uvolní pro další zájemce. Výjimkou je nezpůsobilé počasí, je však nutné také rezervaci
telefonicky zrušit.

Sankce
V případě, že neodhlásíte rezervaci nejdéle 1 hod. předem nebo vůbec, bude po Vás požadována úhrada
sportovišť. V případě, že rezervaci nezrušíte 3x, bude Vám zrušena registrace.

Dlouhodobé rezervace
V případě dlouhodobých rezervací pro sportovní skupiny či turnaje apod., rezervuje do systému termín
správce.

Otevření rezervací
Rezervovat sportoviště můžete 2 týdny předem.

Správce
Má právo v případě nezpůsobilosti sportoviště či akce TJ Sokol zrušit rezervaci, je zároveň povinen oznámit
Vám tuto skutečnost.

Obsluha stánku
Má možnost provést rezervaci na požádání za Vás.

Kurty
č.1 - kurt u beachvolejbalu
č.2 - kurt u cesty
Vážení sportovci.
Máme zájem na tom, abyste nový způsob rezervace sportovišť využívali co nejvíce. Věříme, že Vám
bude vyhovovat a budete se k nám rádi vracet.
Za TJ Sokol Havlovice

Mgr. Jaroslav Balcar
předseda
777005790

a

Pavel Šrámek
správce sport. Areálu
605384544

