TENIŠKI KLUB RADOVLJICA
Ulica Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica
t: 04/531-59-44
e: info@tkradovljica.si
w: www.tkradovljica.si

CENIK ZA POLETNO SEZONO 2019
Članarina:

Paketi
dobroimetja:

Odrasli:
- 20 € (bonus 1 ura)
Upokojenci, študenti, dijaki:
- 15 € (bonus 1 ura)

-

pravilniku tekmovalnega
programa)

-

Družinski paket:
- 50 € (2 odrasla + otroci
člani tekmovalnega
programa ali teniške
šole, bonus 1 ura)

-

do 15h: 3 €/h

(0 € gratis)

-

po 15h: 5 €/h

paket 30 €

-

reflektorji: 7 €/h

paket 20 €

(5 € gratis)

Člani tekmovalnega
programa ter teniške šole:
- 20 € (brezplačna ura po

Igralnina (za člane):

paket 50 € (10
€ gratis)

paket 100 €

Igralnina (za nečlane):
-

do 15h: 5 €/h

-

po 15h: 7 €/h

-

reflektorji: 9 €/h

(20 € gratis)

REZERVACIJA IGRIŠČ TK RADOVLJICA
ČLANI
Rezervacija igrišč je za člane kluba možna le ob plačani članarini za tekočo sezono.
Rezervacija igrišč je možna preko spletnega portala: https://tk-radovljica.sportifiq.com/en
Ob plačani članarini ter dobroimetju, vam bomo v roku 48 od nakazila uredili dobroimetje v portalu Sportifiq.

NEČLANI
Za rezervacijo igrišča pošljite mail z željenim terminom na: info@tkradovljica.si, ali termin rezervirajte pri
osebju v baru. Igralnino plačajte osebju v baru ali preko kuverte.

Podatki za plačilo:
Banka: GB KRANJ
TTR: SI56 0700 0000 0478 009
Namen plačila (za članarino): plačilo članarine 2019_ ime in priimek
Namen plačila (za dobroimetje): plačilo dobroimetja_ ime in priimek
Sklic: datum plačila (npr. 05042019)
Koda namena: OTHR
Ime in naslov: Teniški Klub Radovljica, Ul. Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica

OPOMBE
• Rezervacija je možna samo več kot 15 minut pred uro rezervacije.
• Preklic rezervacije je možen samo več kot 2h pred rezervacijo. Dobroimetje se tako povrne na vaš
račun Sportifiq.
• V primerih, ko igranje zaradi dežja ni bilo možno, se dobroimetje povrne na vaš račun na Sportifiq.
• Pomoč in podpora: info@tkradovljica.si
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