ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO REZERVACI TENISOVÉHO DVORCE
Rezervace tenisového dvorce

Platba předem

Nevyužití rezervovaného termínu
- v případě zrušení rezervace méně než 72 hodin před rezervovaným termínem či
nenastoupení na tenisový dvorec v rezervovaném termínu, příslušný nevyužitý
termín bez náhrady propadá.

PLACENÁ REZERVACE
(rezervace učiněná předem na
dva a více termínů)

V celém rozsahu se předem
platí hodnota veškerých
rezervovaných termínů na
dané období (letní / zimní
období).

JEDNORÁZOVÁ REZERVACE
(rezervace učiněná předem na
jeden termín)

NE

- je-li rezervace zrušena více než 72 hodin před rezervovaným termínem, je možno si
vybrat volný náhradní termín a placenou rezervaci si odehrát v něm. Přijaté platby se
nevracejí.
- rezervace může být zrušena ze strany provozovatele 72 hodin před rezervovaným
termínem. Klient si může rezervaci vybrat ve volném termínu nebo mu bude vrácena
poměrná cena za rezervaci dle provedené platby.
- v případě zrušení rezervace méně než 48 hodin před rezervovaným termínem či
nenastoupení na tenisový dvorec do 10 minut po zahájení rezervovaného termínu,
platí se storno poplatek ve výši 100% ceny stanovené pro užívání tenisového dvorce
v rozsahu rezervovaného termínu a tenisový dvorec se na daný termín stává volným
a může být využit jinou osobou (storno poplatek je splatný při zrušení rezervace či
nenastoupením na tenisový dvorec).
- je-li rezervace zrušena více než 48 hodin před rezervovaným termínem, storno
poplatek se neplatí; v případě opakovaného zrušení rezervace v příslušném období
může být v tomto období každá další rezervace odmítnuta.

Provozní doba tenisových dvorců
od 8:00 h. do 20:00 h.
v letním období *
(1. dubna - 30. září)

PO – PÁ od 10:00 h. do 22:00 h.
SO – NE od 09:00 h. do 20:00 h.
v zimním období *
(1. října - 31. března následujícího
roku)

*Skutečná délka letní a zimní sezóny je
dána počasím, přičemž faktická délka
zimní sezóny se vždy kryje s umístěním
a zprovozněním nafukovací tenisové
haly na tenisových dvorcích č. 1 až 3.

Smluvní vztah mezi osobou, která si rezervovala tenisový dvorec (dále jen „Klient“) a společností TENIS OLYMPIA, s.r.o., jako provozovatelem tenisových dvorců (dále jen „Provozovatel“), vzniká a
nabývá účinnosti okamžikem učinění rezervace Klientem a její akceptací Provozovatelem (akceptovaná rezervace se zapisuje do časového harmonogramu pro užívání tenisových dvorců umístěného u
obsluhy baru v místě sídla Provozovatele – rozhodné jsou skutečnosti uvedené v citovaném harmonogramu), přičemž okamžikem rezervace a její akceptace zmíněné subjekty projevují svůj souhlas s
cenovými podmínkami a těmito podmínkami pro rezervaci, jež jsou Provozovatelem vyvěšeny v baru v místě jeho sídla.
Obsahem výše zmíněného smluvního vztahu mezi Klientem a Provozovatelem je zejména závazek Provozovatele za stanovenou úplatu umožnit Klientovi užívání příslušného tenisového dvorce v
rezervovaném termínu a závazek Klienta zaplatit stanovenou úplatu a užívat tenisový dvorec v souladu s jeho určením a pohybovat se v celém tenisovém areálu (tzn. na tenisových dvorcích, v budově
se šatnami a barem a přilehlém okolí, apod. - dále jen „areál“) v souladu s podmínkami vyvěšenými Provozovatelem v areálu (dále jen „provozní podmínky“). Provozní podmínky jsou závazné pro
všechny osoby nacházející se v areálu a osoba nedodržující provozní podmínky může být z areálu vykázána.
Učiněnou rezervací Klient dále vyslovuje souhlas s tím, že Provozovatel může jednostranně zrušit rezervované termíny, a to z důvodu pořádání tenisových turnajů nebo ze závažných provozních
důvodů, o čemž bude Provozovatel Klienta předem informovat. V případě takového zrušení se Provozovatel dohodne s Klientem na poskytnutí náhradního termínu. V případě nemožnosti využít
Klientem termín při placené rezervaci z důvodů nezaviněných Provozovatelem (nepřízeň počasí, jiné nepředvídatelné události, apod.) nevzniká Provozovateli povinnost vrátit již přijatou platbu od
Klienta na takovýto termín, avšak Provozovatel může po domluvě poskytnout Klientovi náhradní termín. Pokud termín placené rezervace připadne na státní svátek a v tento den bude areál z tohoto
důvodu uzavřen a v případě, že Klient včas požádá (do 1 měsíce od nerealizované rezervace) Provozovatele o poskytnutí náhradního termínu, nabídne Provozovatel Klientovi v rozsahu nerealizované
rezervace náhradní termín, a to v rámci volných termínů ve lhůtě jednoho měsíce od takto nerealizované rezervace.
V případě porušení zejména provozních, cenových a těchto rezervačních podmínek Klientem je Provozovatel oprávněn bez dalšího neumožnit nebo přerušit užívání tenisového dvorce Klientem a
vykázat jej z celého areálu tenisových dvorců, a to bez jakékoliv náhrady vůči Klientovi.

