
 

I. Český Lawn-Tennis Klub Praha 
Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7 

web: www.cltk.cz / telefon: 222 316 317 / mobil: 604 230 721 

 

TYPY ČLENSTVÍ V I.ČLTK PRAHA PRO ROK 2019 

 
 
ROČNÍ ČLENSTVÍ HRAJÍCÍ 
         
Je určeno pro fyzické osoby a zajišťuje vydání členské karty opravňující ke vstupu do prostorů šaten a fitness. 
Dále zajišťuje bezplatné využívání všech klubových prostorů, kromě tenisových hal v zimním období. 
1 dospělý hrající         15 000 Kč 
2 dospělí hrající          26 000 Kč 
 
 
ROČNÍ ČLENSTVÍ RODINNÉ 
 
1 rodič hrající + 1 rodič nehrající + 1 dítě do 18 let (nebo studující)   23 000 Kč 
1 rodič hrající + 1 rodič nehrající + 2 děti do 18 let (nebo studující)   28 000 Kč 
Oba rodiče hrající + 1 dítě do 18 let (nebo studující)     31 000 Kč 
Oba rodiče hrající + 2 děti do 18 let (nebo studující)     34 500 Kč 
 
 
ROČNÍ ČLENSTVÍ ZVÝHODNĚNÉ 
 

Senioři – ženy od 67 let, muži od 72 let         6 000 Kč 
Děti do 18 let / studující do 24 let         7 500 Kč 
Děti do 10 let hrající pouze v rámci tenisové školy nemusí platit členství  

 
 
ROČNÍ ČLENSTVÍ NEHRAJÍCÍ 
Je určeno pro nehrající členy            6 000 Kč 

Cena za pronájem venkovního dvorce pro nehrajícího člena je totožná s cenou pro veřejnost 

    
 
ROČNÍ ČLENSTVÍ FIREMNÍ 
Je určeno pro firmy, které mají k dispozici min. 2 přenosné klubové karty (cena jedné karty)    30 000 Kč 
    
 
ROČNÍ ČLENSTVÍ UDRŽOVACÍ        

Je určeno pro členy klubu, kteří v daném roce nebudou využívat služby v tenisovém areálu Štvanice.         1 500 Kč 

Členství je opravňuje k bezplatnému vstupu do areálu během sportovních a společenských akcí 
pro širší veřejnost, k odběru I.ČLTK Revue a zařazení do klubové databáze. 
 

 

 

 

 
Způsob úhrady je následující: 

• v hotovosti – v kanceláři klubu u sekretářky M. Plocové (telefon 222 324 601 nebo 
 604 230 721 ve všední dny 9:00 – 17:00) nebo v recepci klubu (telefon 222 316 317 mimo 
 výše uvedené dny a hodiny) 

• bankovním převodem – na účet klubu číslo 1471509/0300, ČSOB Praha a.s., ve zprávě 
pro příjemce uveďte své jméno 


