PRAVILNIK O UPORABI TENIŠKIH IGRIŠČ IN
IGRALNEM REDU TER OSTALE INFRASTRUKTURE
1. ČLEN
S predmetnim pravilnikom se ureja uporaba in igralni red teniških igrišč “Tennis Portorose” ter ostale
infrastrukture, ki jih upravlja in vzdržuje podjetje MARINA SR d.o.o., Obala 144, Lucija, 6320 Portorož.
2. ČLEN
Uporaba teniških igrišč je možna vsak dan od 7. do 22. ure, razen v primeru neugodnih vremenskih razmer.
Igranje v slabših vremenskih razmerah je možno samo ob predhodni odobritvi vodje centra ŠRC Marina.
MARINA SR d.o.o. si pridržujepravico do spremembe urnika (poletno/zimsko obdobje …).
3. ČLEN
Uporaba teniških igrišč je dovoljena v ustrezni teniški opremi. Ustrezna teniška oprema se tolmači v skladu s
pravili tenisa.
Osebje MARINA SR d.o.o. ima pravico prepovedati uporabo igrišča vsem, ki nimajo za to ustrezne opreme.
4. ČLEN
Za red in discipline na igrušču je odgovoren uporabnik igrišča, ki je opravil rezervacijo in vplačilo ter tudi
odgovarja za vso morebitno škodo, ki jo povzroči v času igranja.
Uporabniki igrišč so dolžni po končani igri poravnati igrišče z mrežo, vse v času igralne ure in s seboj odnesti
vse notri prinešene stvari.
5. ČLEN
Uporabnik igrišča ima pravico do igranja toliko ur kolikor jih je rezerviral. Pred odhodom na igrišče in po
končanem igranju se je dolžen oglasiti na recepciji ŠRC Marina.
Minimalen čas igranja je 1 ura. Plčailo igrišča je polna ura in ne 30 minut. Ob prekoračitvi igralne ure (več
kot 10 min. ), se obračuna polna ura po veljavenm ceniku MARINA SR d.o.o.
Če osebje MARINA SR d.o.o. na igrišču zaloti igralce s prekoračitvijo rezervirane/ih ur, igralce, ki se niso
oglasili na recepciji ŠRC Marina ali igralce, ki igrišča niso rezervirali, lahko zahteva izpraznitev igrišča oz.
(dodatno) plačilo igrošča po veljavenm ceniku MARINA SR d.o.o.
6. ČLEN
Prednost pri uporabi igrišč imajo vnaprejšnje rezervacije. Rezervacija je možna osebno, preko telefona ali
e-mail naslova recepcije ŠRC Marina. Rezervacijo vedno izvede in potrdi osebje MARINA SR d.o.o.
MARINA SR d.o.o. si pridržuje pravico, da ne sprejema vnaprejšnjih rezervacij najemniku odpove ure igranja,
če gre za upoštevanje spodaj naštetih prioritet uporabe igrišč:
-

v primeru večje prireditve
predhodno najavljenje skupine

