
Sportovní klub JANTAR opava, z.s. - tenisovtÍ oddíl

lNFoRMÁron Llzozo
Na prahu nové tenisové sezÓny 2o2o zdravím všechny členy a pňíznivce Tenisového oddílu
sK JANTAR opava. Chci Vám touto cestou pÍedat zákIadní informace pro sezÓnu 2o2o.

SezÓna roku 2019 proběh|a na základě,,Smlouvy o spolupráci , ,s Mgr. J iŤím Šulákem a
jeho Tenisovtfm k|ubem opava, z.s. a podle mne spěšně. V'frazně se zlepšil technick'f stav
kurtri, s rezervací hrací doby nebyt problém, zázemí včetně bufetu fungova|o. Tenisov'f
oddí| ukončil hospodaÍení 2o2o s mírn'fm pÍebytkem. PŤesto došlo k da|šímu sníŽení
členské zák|adny oddílu.

Po vyhodnocení |ořské sezÓny na jednání SK JANTAR, Mgr.Šuláka a To by|o dohodnuto,
že parametry sm|ouvy o spoluprác|z roku 2018 budou v pIném rozsahu zachovány i pro rok
letošní:

- Možnost hraní na všech 8 kurtech na obou areálech podle aktuá|ní vytíženosti
- Dvorec si múžete rezervovat na telefonu Mgr.JiÍiho šutáka +42o 608 733 500 nebo

osobně V recepci na tenisovém areálu.
. Možnost ce|odenního hraní od 8:00 hodin.
- 7ázemí č|enúm zrjstává dle zvykIostí (šatna, sprchy, skÍířky atd.).
- Člensk'f pÍíspěvek je 200,. Kč, oddílov'f pÍíspěvek2.7oo,. Kč.
. Jedn orázovti poplatek za hrací hodinu na kurtu je 160,- Kč (dvouhra) a 200,- Kč

(čtyÍhra).
. č|enové tenisového oddílu, kteÍí nechtějí platit oddílov'f pÍíspěvek, mají také

možnost zaplatit člensk'f pÍíspěvek ve vrfši 200,. Kč a platit jednorázov'Í- poplatek za
hrací hodinu na kurtu.

Každf člen tenisového oddílu je povinen zap|atit oddílov'f pÍíspěvek neipozděii do
20.dubna 2020. pÍípadně jednorázovti poplatek za hodinu hry pÍed vstupem na dvorec.

Dne 7.4.2o2o by| zahájen provoz na venkovních dvorcích.

oddílov'f i člensktf pÍíspěvek lze zaplatit pouze bankovním pÍevodem na čet sK JANTAR
opava, z.s. u GE Money Bank čís|o ričtu: 2L2L45359/0600 (variabi|ní symbo|,,37,,, do
poznámky uvedte své jméno.

tla záktadě preventivních krokú proti šíÍení koronaviru pÍija|a Vláda ČR usnesení č. 395.
jehož součástí je mimoÍádné opatÍení Ministerstva zdravotnictví čR. kterrfm se mimo jiné
upravují v'fjimky zákazu volného pohybu osob V čR. Jedna z v'fjimek se tÝká hry na
tenÍsov'fch dvorcích, která umožřuje hru na tenisovrfch dvorcích, aIe bez využívání
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pÍedseda tenisového oddílu

sociál níh o zázemí a restaurace.


