
Online rezervační systém SK Štětí 

1) Rezervační on-line systém slouží pro evidenci všech rezervací pro Tenisový oddíl SK Štětí. 

Nahrazuje „papírovou“ rezervační knihu. 

 

2) Přístup do rezervačního systému je přes webové stránky klubu www.tenissteti.cz 

a. Pro ty, kteří nemají možnost přístupu k internetu, bude rezervace v systému vytvářet 

správce tenisové areálu na základě telefonického nebo osobního požadavku. 

b. Přístupové údaje pro nejmladší členy oddílu (mini, baby, mladší žáci, starší žáci) 

dostanou jejich zákonní zástupci. 

c. Přístup bude umožněn členům, kteří budou mít zaplacen členský příspěvek na 

aktuální rok. 

i. Po skončení sezóny v daném roce bude přístup všem pozastaven 

ii. Pro případ, že by bylo nutno rezervovat umělý dvorec i mimo běžnou sezónu, 

zůstanou přístupy v platnosti a přístup bude pozastaven pouze členům, kteří 

nezaplatí členský příspěvek ve stanovené lhůtě. 

d. Přístup bude vydán členům, kteří splní výše popsané skutečnosti, na základě zaslané 

žádosti o přístup na e-mail: postmaster@tenissteti.cz (uvedeno na stránkách klubu) 

i. V žádosti (e-mailu) musí být uvedeno jméno, příjmení a e-mailová adresa, na 

kterou budou zaslány přihlašovací údaje (heslo) a současně bude sloužit jako 

uživatelské jméno pro přihlášení do systému. 

 

3) Rezervací se rozumí časový interval v rozsahu od jedné do dvou hodin. 

a. Maximální počet rezervací na jednoho člena je stanoven na 3. 

i. Rezervace, které překročí tento limit, budou správcem smazány. 

b. Výjimku mají trenéři a správce. Ti mohou vytvářet libovolný počet rezervací 

s libovolnou dobou trvání, avšak pouze pro účely tréninků, konání mistrovských 

utkání a jiných oddílových akcí. Pro rezervaci osobních hodin platí výše uvedená 

pravidla i pro trenéry a správce. 

 

4) Rušení rezervací je nutné provést minimálně hodinu předem. 

a. Pokud bude hodina rezervována a člen se nedostaví na dvorec do 10 minut po 

začátku rezervace, smí na dvorec kdokoli jiný. 

b. Opětovné nerušení rezervací může být postihnuto odebráním přístupu do systému. 

c. Nadměrný počet rezervací nad určený limit může být postižen odebráním přístupu 

do systému. 
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