
 
 

PRAVILNIK 
 

uporabe teniških igrišč in ostale klubske infrastrukture v poletni sezoni 201 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se določajo pravila uporabe klubske infrastrukture v času poletne sezone, tj. 
od 10. marca do 15. oktobra 2018. 
 

2. člen 
 
Igrišča lahko za rekreativno vadbo uporabljajo tako člani kot nečlani TK Portovald. Uporaba 
igrišč je dovoljena v ustrezni športni opremi. Vsem, ki ne bodo imeli ustrezne športne opreme 
lahko oskrbnik kluba prepove vstop na igrišče! Uporabnik igrišča, ki je opravil rezervacijo in 
vplačilo je odgovoren za red in disciplino na igrišču ter odgovarja za vso morebitno škodo, ki je 
povzročena na igriščih v času najema. Vsak igralec mora za sabo igrišče pospraviti tako kot piše 
v navodilih, ki se nahajajo na vratih posameznega igrišča. 
 

3. člen 
 
Uporaba igrišč TK Portovald je možna od 8.00 do 22.00 ure med tednom in od 8.00 do 22.00 
ure ob vikendih in praznikih. Teniški klub Portovald si pridržuje pravico do spremembe 
uporabnega časa na teniških igriščih. 
 

4. člen 
 
Prednost pri uporabi igrišč imajo igralci z opravljeno vnaprejšnjo rezervacijo. Rezervacija je 
možna  v prostorih kluba, spletni aplikaciji  ali preko telefonske številke 031-276 638. 
Rezervacijo vedno izvede oskrbnik kluba. Kdor se sam vpiše v tabelo (v računalnik) , se 
mu ta rezervacija ne upošteva! Rezervacija za naslednji teden je možna v nedeljo od 8.00 
uri dalje in to za največ 2 uri dnevno in le za 2 termina na teden. Teniški klub si pridržuje 
pravico, da lahko odpove ure igranja najemniku v kolikor gre za klubske interese, ki so povezani 
s klubsko dejavnostjo. 
 
Prioriteta uporabe igrišč je sledeča: 
 
o klubske prireditve 
o klubska teniška šola 
o zakupi igrišč-člani kluba 
o zakup ure-člani kluba 
o zakup ure-nečlani kluba 



5. člen 
 

Vsak mora svojo rezervacijo plačati. Neodpovedani termini se morajo plačati. Odpoved je 
možna, če rezerviran termin  odpoveste en dan prej. Če rezervirano uro odpoveste na dan 
igranja in je oskrbniku uspelo termin prodati, vam vašega odpovedanega termina ni potrebno 
plačati.  
 
Vsi, ki ne bodo plačali svojih rezervacij, bodo objavljeni na oglasni deski. Če svojega dolga ne 
poravnajo v roku enega tedna od objave, imajo prepoved rezervacije igrišč in igranja na 
igriščih.! 

 
6. člen 

 
Treninge in ostala teniška usposabljanja na klubskih igriščih TK Portovald lahko izvajajo le 
trenerji Teniškega kluba Portovald in nihče drug. 
 

7. člen 
 
Na celotni športni infrastrukturi kluba (teniška igrišča, teniška stena, sanitarije, ipd.) je  
prepovedano kajenje, vnašanje alkoholnih pijač in spuščanje psov. V klubski lokal je 
prepovedano vnašanje kakršnekoli pijače. Kajenje je dovoljeno le na terasi lokala. 
 

8. člen 
 
Nespoštovanje omenjenega pravilnika klub sankcionira na sledeče načine: 
 
- ustni opomin, 
- pisni opomin, 
- odvzem članstva kluba, 
- odvzem pravice igranja na klubskih površinah. 
 
 

9. člen 
 
Pravilnik velja z dnem objave na oglasni deski. 
 
 
 
 
Predsednik kluba                                        žig: 
Irena Gostiša Benčina 
 
 
 
V Novem mestu, 1.4.2018 


