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Upravni odbor Teniškega kluba Tržič

O S T A N I M O  Z D R A V I  I N  P R I J A Z E N  P O Z D R A V .

Uradna otvoritev sezone za redne ure je v ponedeljek, 26. 4. 2021
Posebej IZPOSTAVLJAMO Priporočila za upravljavce in uporabnike
teniških igrišč, ki jih na podlagi predloga Tenis Slovenije sprejemajo
pristojni organi. Upravni odbor TK Tržič spremlja sprejete ukrepe in vas
bo o njih na ustaljen način obveščal. Spoštovali bomo sprejete odločitve
delovanja ter upoštevali vseh priporočila NIJZ.
Članarina za leto 2021 se ne spremeni, prav tako se ne spreminja igralnina
za posamezne ure.
Članarina in igralnina se bo pobirala prihodnji teden zunaj pred
brunarico TKT po razporedu:

sreda, 21. 4. 2021, od 18. 00 do 19.00 ure – člani po abecednem redu od A do L
četrtek, 22. 4. 2021, od 18. 00 do 19.00 ure – člani po abecednem redu od M do Ž

V sezoni 2021 nadaljujemo z Ligo posameznikov, dvojic, mešanih parov. Tudi pri ligi se
upoštevajo priporočila in ukrepi iz naslova COVID-19. Začetek in potek lige bo določil
Franci.

April je čas, ko se urejajo teniška igrišča in kličejo po odprtju sezone. Kot vsako leto nam
je tudi tokrat ob brezhibno urejenih igriščih zagodlo vreme. Sneg in nizke temperature
so na igrišču pustili nekaj sledi, ki ji v teh dneh saniramo. Iskrena zahvala Dejanu, Ladu
ter članom kluba prostovoljcem.

Vljudno prosimo, da se znotraj gospodinjstev, družin organizirate na način,
da k poravnavi obveznosti pristopa le en član, s tem zagotovimo še dodatno
varnost iz naslova ukrepov. Prav tako prosimo, da obveznosti poravnate v
danih terminih in NE ZAMUJATE. Članice in člane prosimo za upoštevanje
predpisanih ukrepov.

Če obveznosti ne bodo poravnane do 3. 5. 2021, rezervacije ur po lanskem
razporedu ne bomo upoštevali, kar pomeni, da bodo ponujene v skladu s
čakalno vrsto.

TKT bo letos organizator A in B turnirja za dečke U16, v terminu od 14. 5. 2021 do 17. 5.
2021. O podrobnostih in urah vas bomo obvestili pravočasno. Hvala za razumevanje,
morebitne odpadle ure boste člani lahko prenesli na proste ure po lastni izbiri.

Ljubiteljice in ljubitelji tenisa, članice in člani kluba.
 


