OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si
Pravila o uporabi tenis igrišč v Poljčanah
Uvodne določbe
1. člen
Igranje tenisa na teniških igriščih je dovoljeno prvenstveno občanom Občine Poljčane, na
podlagi teh Pravil.
Teniška igrišča so odprta od maja do oktobra, vsak dan od 7. do 22. ure. Praviloma sta na
razpolago 2 urejeni igrišči (igrišče 1 – levo igrišče, igrišče 2 – desno igrišče).
Tenis lahko igra vsak občan, v terminu, kot je vpisan na rezervacijskem listu. Tenis lahko igra
tudi oseba, ki ni občan Občine Poljčane v terminu, kot je vpisan na rezervacijskem listu. Na
rezervacijskem listu so posebej določeni termini, rezervirani za osnovnošolce in tenis šolo.
Rezervacija igrišča
2. člen
Rezervacija igrišča, ki je urejeno za igranje tenisa, se izvede na rezervacijskem listu
(Obrazec: Rez.List.Polj.), osebno v prostorih Občine Poljčane – Razvojni center Narave, ali
po elektronski pošti obcina@poljcane.si; ali preko telefona 02 8029 220 in 02 8029 290.
Občani občine Poljčane se za rezervacijo igrišča dogovorijo v poslovnem času Občine
Poljčane, občani drugih občin pa se za rezervacijo lahko dogovorijo vsak petek med 11. in 12
uro glede na še razpoložljive proste termine.
Igrišča prvenstveno uporabljajo občani Občine Poljčane. Igrišča lahko uporabljajo tudi občani
drugih občin za termine, ki niso zasedeni ali rezervirani za tenis šolo.
Osnovnošolci in tenis šola lahko igrišča rezervirajo ob delavnikih le do 16. ure, v soboto in
nedeljo pa jih ne morejo rezervirati.
Rezervacija igrišča in termina je možna skupaj z drugim igralcem po 90 minut, največ za 14
dni v naprej. Šola tenisa lahko rezervira termin največ za 30 dni v naprej.
V rezervacijskem listu morata biti čitljivo s tiskanimi črkami vpisana oba igralca s priimkom in
prvo črko imena, pri čemer osebe, ki želijo biti vpisane v rezervacijski list soglašajo z
obdelavo in objavo osebnih podatkov na opisan način.
Rezervacijski list se namesti na oglasni deski pri tenis igriščih in se objavi na spletni strani
Občine Poljčane. Rezervacijski list se ažurira vsak petek med 12. in13. uro.

Termini
3. člen
Teniška igrišča so odprta od maja do oktobra, vsak dan od 7. do 22. ure. Praviloma sta na
razpolago 2 urejeni igrišči.
Termin igranja traja 90 minut. Na razpolago so naslednji termini za posamezno igrišče:
Termini
Od
Do
1
7:00
8:30
2
8:30
10:00

3
4
5
6
7
8
9
10

10:00
11:30
13:00
14:30
16:00
17:30
19:00
20:30

11:30
13:00
14:30
16:00
17:30
19:00
20.30
22:00

Cene rezervacije termina igranja tenisa
4. člen
Rezervacija termina igranja tenisa je brezplačna.
Red na igriščih in vzdrževanje
5. člen
Vstop na igrišča je dovoljen samo z ustreznimi teniškimi copati (pravilen profil podplatov).
Pred pričetkom igre je potrebno igrišče namočiti, če je to presuho.
Pet minut pred iztekom igralnega časa je potrebno z igranjem prenehati in pripraviti igrišče
za naslednje uporabnike, kar pomeni:
 s strgalom poravnati vse neravnine na igrišču in okrog igrišča,
 prevleči igrišče s preprogo in
 odstraniti smeti.
Po dežju je igranje na igrišču prepovedano, dokler se igrišče ne izsuši do ustrezne trdnosti
podlage.
Na igriščih je prepovedano kajenje, pitje alkoholnih pijač, preklinjanje, glasno govorjenje,
povzročanje hrupa itd. Red in mir mora biti tudi ob igriščih.
Domače živali na igrišču niso dovoljene.
Uporaba tenis igrišč je na lastno odgovornost.

Priloge teh pravil:
 Rezervacijski list igrišče 1 – Obrazec: Rez.List.Polj.01
 Rezervacijski list igrišče 2 – Obrazec: Rez.List.Polj.02

