Booking af indendørs time i Horsens Tennis Klubs hal
Booking i hallen foregår i to trin:
1. Køb af en vilkårlig time til 75/100/140 kr.
2. Booking vha. den købte time.
- se den uddybende procedure nedenfor:
Procedure
1. Køb af time, som du i trin 2 bruger til at booke en bane med
Log ind med din profil og password på forsiden af hjemmesiden.
Klik på ”Banebooking/kontingent”.
Klik på ”Vælg område”.
Klik på ”Horsens Tennis Klub / Indendørshal”.
Se i skemaet, hvornår du ønsker at booke din time KLIK IKKE PÅ TIMEN ENDNU!!!
Klik på ”Betal her”.
Vælg det beløb, som passer til den time du ønsker at booke (klik i den lille cirkel foran beløbet).
- det er særdeles vigtigt, at du vælger det rigtige beløb!!
Klik på ”Betal” og betal via dankort.
2. Booking af tid med din købte time
Klik på ”Banebooking/kontingent”.
Klik på ”Vælg område”.
Klik på ”Horsens Tennis Klub / Indendørshal”.
Vælg den ønskede ledige time (max 6 dage frem)
Vælg makker.
Bemærk
 Du kan købe lige så mange timer du har lyst til, men du kan KUN BOOKE EN TIME AD GANGEN
- når du har spillet timen, kan du booke en time igen.
 Der kan bookes 6 dage frem.
 Når du har betalt og booket en time, kan denne ikke refunderes, men hvis du sletter bookingen FØR
timen starter, gemmes timen i systemet og du kan booke en bane til tilsvarende pris på et andet
tidspunkt.
 Købte timer, som ikke benyttes med det samme, kan benyttes hele vintersæsonen.
 Husk at betale kontingent – ellers kan du ikke booke en bane.
 Efter fredag den 6.11.15 tænder lyset kun, hvis der er bevægelse i hallen OG timen er booket.
- lyset kan ikke tændes manuelt uden nøgle.
- lyset kan tændes ved bevægelse 5 min før booket time og slukker automatisk 5 min efter booket
time.
VIGTIGT
Du må ikke have beskidte sko på i hallen.
Dine sko må ikke have mørke såler, som smitter af på underlaget.
Tag dine tennissko på i døråbningen til hallen, så du ikke trækker grus og snavs med ind fra entrégulvet.
Ryd op efter din time er færdig – også hvis dem før dig har efterladt affald ol.
Alle spillere skal være medlemmer, dog kan et medlem tage et ikke-medlem med én gang.
Rigtig god fornøjelse
Horsens Tennis Klub

