Algemeen reglement voor het gebruik en de reservering van binnenterreinen
In het winterseizoen zijn het merendeel van de uren in de tennishal vast gereserveerd, hetzij door
abonnementshouders, hetzij door de club voor trainingen en cluborganisaties.
1. Abonnementen kunnen op het einde van het seizoen niet worden doorgegeven aan anderen.
Wanneer iemand zijn abonnement niet hernieuwt, komt dit terug aan de club. De club kan dit dan
toekennen aan de eerste persoon die op de wachtlijst staat.
2. Niet-gespeelde abonnementsuren worden niet terugbetaald of vergoed. De abonnee mag zijn veld
natuurlijk wel afstaan aan anderen.
3. Losse uren kunnen gereserveerd worden aan het volgende tarief:
 Winterseizoen: €12
 Zomerseizoen: €6 voor Sporta-leden
€12 voor niet-leden
4. De huurprijs moet afgerekend worden bij aanvang van het betrokken speeluur. Losse,
gereserveerde uren, die niet tijdig worden afgemeld (minstens 2 u op voorhand), moeten ook
betaald worden.
6. Tijdens de zomermaanden kunnen compensatiebeurten voor geannuleerde abonnementsuren uit de
winterperiode verder gebruikt worden. Sporta-leden met beurtenkaarten uit de winterperiode
kunnen per kaart 2 uren spelen.
7. In de zomer is het uurschema voor binnenterreinen hetzelfde als voor zomerterreinen, namelijk
startend op het uur (dwz om 09.00, om 10.00, enz.). In de winter is er een afwijking voor daluren
op weekdagen:
09.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 15.00
8. Reservatie van een speelbeurt kan enkel gebeuren bij de uitbaters van het clubhuis. Er mag slechts
één speelbeurt tegelijk gereserveerd worden
9. Interclubwedstrijden, wedstrijden van het jaarlijkse Sporta-tornooi en uitgeweken wedstrijden van
het tornooi van TC Zelem en TC Lummen hebben voorrang op gewone reservaties.
10. Indien de buitenterreinen bezet zijn door wedstrijden van interclub of clubkampioenschap kunnen
Sporta-leden de binnenterreinen gratis reserveren.
Graag willen wij ook nog even de volgende gebruikersrichtlijnen benadrukken:








Het is ten strengste verboden te roken in de hal en in de kleedkamers.
Gelieve begin- en eindtijd van de reservaties stipt te respecteren.
De bediening van de lichten mag enkel gebeuren door de uitbaters van het clubhuis.
Er mogen geen dranken in glaswerk in de indoorhal worden geconsumeerd.
Gelieve bij het betreden en verlaten van de indoorhal de andere spelers niet storen.
De indoorhal mag enkel worden betreden met propere tennispantoffels.
Gelieve lege blikjes & flesjes in de vuilnisbakken te deponeren.

