ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS
SEŽANA , K OSOVELOVA ULICA 1 C , 6210 SEŽANA
SPLOŠNI POGOJI O NAJEMU ŠPORTNEGA OBJEKTA – »Teniška igrišča«
1. člen
S teniškimi igrišči upravlja Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju:
upravljavec). Splošni pogoji so sestavni in neločljivi del pogodbe o vsakokratnem najemu teniških
igrišč s strani uporabnikov v izbranem terminu, preko rezervacijskega sistema.
2. člen
Uporabnik se zavezuje plačati najemnino za najem teniškega igrišča v skladu z veljavnim
cenikom. Uporabnik bo račun za vse izvedene rezervacije teniškega igrišča v posameznem
mesecu prejel v naslednjem mesecu za pretekli mesec. Uporabnik mora obveznosti na podlagi
izstavljenega računa poravnati v roku. V primeru neplačanih zapadlih obveznosti uporabnik ne
more rezervirati teniškega igrišča.
3. člen
Rezervacija igrišča je možna izključno preko spletnega rezervacijskega sistema. V primeru zlorabe
rezervacijskega sistema si upravljavec zadržuje pravico, da uporabnika, ki bi po oceni upravljavca
zlorabil rezervacijski sistem sankcionira z blokado dostopa do rezervacijskega sistema. O blokadi
mora upravljavec uporabnika nemudoma obvestiti.
4. člen
Rezervacija terminov je možna za največ 7 dni v naprej. Odpoved termina je možna izključno
preko rezervacijskega sistema, najkasneje 4 ure pred pričetkom koriščenja rezerviranega termina.
V primeru odpovedi bo uporabnik prejel samodejno potrdilo s strani rezervacijskega sistema o
odpovedi rezervacije, v elektronski obliki (elektronska pošta). Rezervirani termin je odpovedan v
trenutku, ko sistem zazna odpoved s strani uporabnika.
V primeru nepravočasne odpovedi rezervacije je uporabnik dolžan poravnati stroške
rezerviranega termina, ne glede na to, da igrišče v izbranem terminu ni bilo koriščeno.
V primeru nenadnih slabih vremenskih pogojev, ki se pojavijo manj kot 4 ure pred pričetkom
igranja (dež, nevihta, močan veter), je uporabnik dolžan na telefonsko številko 041 295 393 v
obliki SMS sporočila obvestiti upravljavca o preklicu rezerviranega termina zaradi vremenskih
razmer. V primeru, da uporabnik o tem ne obvesti upravljavca, je dolžan poravnati stroške
najema, ne glede na to, ali je bilo igrišče zaradi vremenskih razmer koriščeno ali ne.
5. člen
Za člane Tenis kluba Sežana (TK Sežana) veljajo posebni pogoji:
‐ TK Sežana mora najkasneje do 1. marca tekočega leta poslati upravljavcu seznam članov s
plačano članarino za tekoče leto. Do subvencionirane cene pri najemu igrišč so upravičeni
izključno člani TK Sežana s tega seznama. Po 1. marcu dodajanje novih članov na seznam ni
več možno oziroma ti člani niso upravičeni do subvencionirane cene;
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subvencionirane cene veljajo izključno ob pogoju, da so vsi igralci v času najema (single ali
double igra) člani TK Sežana in so navedeni na seznamu. Pri rezervaciji je vse igralce potrebno
navesti z imenom in priimkom;
Upravljavec si pridržuje pravico, da uporabniku, ki ni član TK Sežana, v rezervacijskem sistemu
pa označi, da je član, zaračuna dvojno ceno igralne ure in prepove nadaljnjo uporabo igrišč v
tekočem koledarskem letu.
6. člen

Uporabniki se obvezujejo, da bodo spoštovali hišni red, ki je objavljen na spletni strani
www.sport‐sezana.com
7. člen
Uporabniki uporabljajo teniška igrišča na lastno odgovornost. V času uporabe so vsakokratni
uporabniki odgovorni tudi za varnost vseh, ki se nahajajo znotraj ograjenih igrišč.

