Velkommen til ATK
Klubbens baner har åbent i følgende tidsrum:
Bane 1, 2, 3, 4, 9 og 10

Bane 5, 6, 7 og 8

Mandag - Fredag

Kl. 7:00 – 22:00

Kl. 7:30 – 21:30

Lørdag og Søndag

Kl. 8:00 – 22:00

Kl. 8:30 – 21:30

Klubbens baner kan reserveres i følgende tidsrum:
Fuldtidsmedlemmer Dagmedlemmer

Juniorer

Mandag - Fredag

Kl. 7:00 – 22:00

Kl. 7:00 – 16:30

Kl. 7:00 – 17:30

Lørdag og Søndag

Kl. 8:00 – 22:00

Kl. 8:00 – 22:00

Kl. 8:00 – 22:00

Betalingsmuligheder
1. Du kan betale online på vores hjemmeside: www.atk-tennis.dk. Klik på banebooking i øverste
venstre hjørne. Vælg ATK (ang. indmeldelsesgebyr og kontingent) eller ATK-hallen (ang.
vinterkontingent og kontrakttimer). Log ind med medlemsnummer og pinkode. Derefter fremgår
det af skærmbilledet, hvordan der betales.
2. Du kan overføre pengene til ATKs konto 5331 0415586. (ang. indmeldelsesgebyr /kontingent).
3. Du kan overføre penge til ATK-hallens konto 5331 0422620.(ang. vinterkontingent/faste timer).

Banereservationsregler for ATK
En bane reserveres for én time ad gangen startende på hele timer på bane 1, 2, 3, 4, og startende
på halve timer på bane 5, 6, 7 og 8. Bane 9 og 10 reserveres i 1½ time.
En banetime reserveres af to medlemmer ved at bruge begge spilleres medlemsnumre.
Fra det øjeblik et medlem har reserveret en banetime til denne time er overstået, kan medlemmet
ikke reservere andre banetimer (undtagen hvis man aflyser sin reservation).
En banetime kan højst reserveres 5 dage frem.
Dagmedlemmer og juniorer er velkomne til at benytte evt. ledige baner uden for den tid, hvor de har
ret til at reservere baner – men de skal i denne situation til enhver tid afgive banen til
fuldtidsmedlemmer, der ønsker at benytte den. Retten til en reserveret bane bortfalder, hvis man
kommer mere end 15 minutter for sent til starten af denne.

ATKs baner kan reserveres på to måder.
Banereservation foregår dels via en fingertouch terminal i klubhuset, og dels via Internettet på
www.atk-tennis.dk. I begge tilfælde logger man sig ind i systemet med sit medlemsnummer og sin
pinkode, (som modtages ved indmeldelsen).
De ovennævnte reservationsregler er indkodet i systemet og medlemmer, der forsøger at overskride
disse, vil automatisk blive forhindret heri.
Det medlem, der er logget ind i systemet, booker en bane ved at angive sin medspillers
medlemsnummer. Enhver reservation uden en forudgående aftale med en medspiller er ulovlig og
vil medføre påtale fra bestyrelsen. Ved gentagne overtrædelser vil medlemmet få inddraget sin ret
til at reservere bane i kortere eller længere tid.
ATK reserverer i sæsonens løb baner til forskellige faste arrangementer såsom træning, holdkampe
og turneringer. Disse reservationer fremgår tydeligt i reservationssystemet.

Ordensregler for ATK
Klubbens medlemmer er til enhver tid pligtige til at overholde ordensreglementet:
Det er medlemmernes pligt 5 minutter før spilletidens afslutning at gøre banen ordentligt i stand.
Dette indebærer at feje banen over med et slæbenet/kost helt ud til siderne, feje linjerne rene og
vande banen efter behov.
Hvis banen ikke har været benyttet i timen forinden, og det er meget tørt, er det også medlemmernes
pligt at vande banen inden start.
Det er desuden ethvert medlems pligt efter brug at efterlade baner, lokaler, mellemgange samt selve
anlægget i pæn og ryddelig stand. Dette indebærer bl.a. at sætte stole og borde på plads, at rydde
affald væk samt at aflevere tomme flasker i caféen.

Arbejdernes Tennis Klub
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
E-mail: atk@atk-tennis.dk

