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TENISA KLUBA “BERGHOF” 
IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 
Vispārīgie noteikumi. 
1.1.Iekšējie kārtības noteikumi ir saistoši viesiem tenisa kluba “Berghof” apmeklētājiem bez izņēmuma. 
1.2. Atrodoties sporta un atpūtas kompleksā, apmeklētājs piekrīt TK”Berghof” iekšējiem kārtības noteikumiem. 
 
Kortu apmeklējuma noteikumi. 
2.1. Tenisa kortos nodarbības notiek sporta tērpos un speciālos tenisa apavos ar baltu zoli vai apavos ar atzimi "NON-
MARKING".  
2.2. Kategoriski aizliegts atrasties uz laukuma bez speciāliem tenisa apaviem.  
2.3. Kortos ir aizliegts lietot apavus, kuros esat spēlējuši atklātajos kortos ar dabīgo pārklājumu (tenisītu). 
2.4. Skatītājiem ir atļauts atrasties tikai adbildīgo personu norādītajās vietās.  
2.5. Tenisa kortos ir aizliegts ienest un lietot krāsainos dzērienus, kafiju, saldējumu vai kādus citus pārtikas produktus.  
2.6. Spēlētājiem saudzīgi jāuzturas pret kortiem un Tenisa kluba īpašumu, nav pieļaujams mest raketes, sist tās pa korta 
segumu. SODS par rakešu mētāšanu/sišanu LVL 50,- (piecdesmit lati)  
2.7. Spēlētāju un skatītāju uzvedība tiek noteikta pēc vispārpieņemtajiem tenisa kortu izmantošanas noteikumiem.  
2.8. Smēķēt tenisa kortu teritorijā kategoriski aizliegts.  
2.9. Ienest un/vai lietot alkoholu vai narkotiskās vielas, kā arī viegli uzliesmojošas un indīgas vielas 
2.10. Tenisa kortos nodarbību laikā uz viena korta vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 4 pieaugušie vai 6-8 bērni.  
2.11. Visus jautājumus, kuri saistīti ar kortu izmantošanu, spēlētāji risina ar Tenisa kluba dežūrējošo administratoru. 
 
Abonementu rezervēšanas un apmaksas kārtība. 
3.1. Spēles laiku rezervēšanai jāgriežas pie dežūrējošā Tenisa kluba administratora.  
3.2. Spēles laikus var rezervēt gan ierodoties personiski, gan pa tālruni. 
3.3. Atteikties no rezervētā spēles laika ir iespējams ne vēlāk, kā 24 stundas pirms nodarbību sākuma personiski vai pa 
tālruni brīdinot Tenisa kluba dežūrējoša administratora. Ja spēlētājs iepriekš nebrīdina un neierodas uz rezervētajām 
nodarbībām, tās tiek uzskatītas par notikušām un tās jāapmaksā pilna apmērā. 
 
Atbildība par noteikumu neivērošanu. 
4.1. Tenisa kluba spēlētāju pienākums ir ievērot Tenisa kluba iekšējas kārtības un pakalpojumu izmantošanas noteikumus, 
turpmāk tekstā Noteikumi.  
4.2. Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.  
4.3. Par atrašanos uz laukuma bez speciāli paredzētajiem apaviem ir naudas sods LVL 20,- (divdesmit latu) apmērā.  
4.4. Tenisa kluba īpašuma bojāšanas gadījumā, vainīgajai personai jāmaksā soda nauda nodarītā zaudējuma apmērā.  
4.5. Tenisa klubs neuzņemas atbildību par mantām un citām meteriālajām vērtībām, kuras atstātas uz tenisa laukuma vai 
to teritorijā.  
4.6. Tenisa klubs neuzņemas atbildību par nodarbību atcelšanu, izmaiņām, aizkavēšanos, ja tas notiek nepārvaramas varas 
apstākļu  iestāšanas dēļ (ugunsgrēks, dabas stihijas, masu nemieri, streiki, valsts vai pašvaldības institūciju pieņemtie 
lēmumi vai izdotie rīkojumi, elektroenerģijas vai citu komunikāciju padeves pārtraukšana), kā arī citu apstākļu dēļ, kurus 
tenisa klubs nevar paredzēt, ietekmēt vai novērst.  
4.7. Tenisa klubam ir tiesības atcelt grafikā ieplānotās nodarbības sakarā ar sacensību rīkošanu vai remontdarbiem, iepriekš 
brīdinot par to.  
4.8. Tenisa kortu atbildīgā persona ir tiesīga palūgt klientu atstāt kortus, ja apmeklētājs pārkāpis iekšējās kārtības 
noteikumus vai traucejis tenisa kluba darbību. 
4.9. Ja spēlētājs neievēro šos Noteikumus, Tenisa kluba administrācija ir tiesīga anulēt abonementu bez kompensācijas un 
turpmāk atteikt Tenisa kluba apmeklēšanā.  


