Pályarend
1.) A teniszpályákat a sportkör tagjai és a fizető pályabérlők használhatják.
Teniszoktatásra kizárólag a 3-as és 4-es pályák használhatóak.
2.) A sportkör tagjainak az éves tagsági díjat minden év április 15-ig kell
megfizetniük. Aki április 15-ig nem fizette be a tagdíjat, mindaddig bérlőnek minősül,
amíg a befizetést nem pótolta.
3.) A pályabérleti díjat a játék befejezése után kell a gondnoknál megfizetni.
4.) Egyes játék esetén, amennyiben a sportkör tagja vendéget (nem sportköri tagot) vesz
be a játékba, úgy a mindenkori pályabérleti díj 50%-át tartoznak megfizetni. Páros játék
esetén ha három sportköri tag egy vendéget vesz be a játékba, úgy a vendég a mindenkor
pályabérleti díj 25%-át, két fő vendégnél az 50%-át, három fő vendégnél pedig, 75%-át
köteles befizetni.
5.) Pályát egy hétre előre alkalmanként legfeljebb kettő órára lehet foglalni a
gondnoknál vezetett előjegyzési naplóba. A tényleges pályára lépőket a végleges és a
klubház külső falára kihelyezett pályanaplóba a gondnok a pályára lépéskor bevezeti. A
teniszoktatás esetén pályahasználóként az oktatót kell feltüntetni. Az oktatott a
pályahasználati díjat a gondnoknak, az oktatási díjat az oktatónak fizeti.
6.) Sportköri tag vagy bérlő pályafoglalása esetében a várakozási idő maximum 10 perc.
Ez után a pálya másnak kiadható.
7.) Egy egység játékidő 50 perc. A játékosoknak a játék után haladéktalanul meg kell
kezdeni a pálya lehúzását és olyan időben kell átadniuk, hogy a gondnok a pálya
locsolását, vonalazását a következő játék megkezdéséig el tudja végezni.
8.) Minden pályára lépőnek kötelessége a sportszerű magatartás, és annak betartása.
A teniszjátékot a teniszoktatás során hangos beszéddel, kiabálással a pályán lévők
egymást nem zavarhatják.
9.) A pályákon tilos félmeztelenül, fürdőnadrágban megjelenni. Teniszezni csak
teniszcipőben szabad. A pályákat övező kerítésen belül tilos a dohányzás, szeszesital
fogyasztása, és kutya vagy egyéb kisállat bevitele.
10.) A pályarend előírásainak betartását a gondnok és gondnokhelyettes, valamint az
elnökség annak tagjain keresztül ellenőrzi. A gondnoknak és helyettesének utasításait
minden pályahasználónak be kell tartania és joguk van az előírások megszegőit a pálya
elhagyására felszólítani.
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