
 

JÕULUMÄE TENNISEVÄLJAKUTE KASUTAMINE 
 

TENNISEVÄLJAKU KASUTAJA MEELESPEA 

Jõulumäe tenniseväljakud on avatud iga päev kell 08:00 – 21:30. 

Hoia tenniseväljakul puhtust ja korda ning jäta lahkudes väljak korda järgmistele tennisesõpradele. 

 Peale mängu korrasta enda järel väljak – tasanda väljak ja puhasta jooned. Väljaku korrastus 

tuleb teha broneeritud aja lõpuks. Vajadusel kasta väljakut enne mängu. 
 

 Veendu, et väljakule minek ja väljakult tulek ei segaks teisi, kasuta sulle broneeritud väljaku 

väravat, pea kinni broneeritud ajast. Veendu, et väljakult lahkudes on värav sinu järel 

lukustunud. Tagasta võti administraatorile õigeaegselt. 

Suhtu heaperemehelikult tenniseväljakusse ning selle inventari. Vara rikkumisel või kaotamisel 

tuleb kahju hüvitada. 

Tule väljakule sportlikus riietuses ja tennisemänguks sobivates jalanõudes. Särgita mängimine on 

sobimatu. Putsad ja naelkingad ei ole lubatud. 

Tule platsile vahetult enne oma mänguaega ja lõpeta oma treening õigeaegselt, et tagada ka 

teistele mängijatele täisväärtuslik mängukogemus. Varem lõpetatud mängu ei kompenseerita. 

Ühele väljakule on lubatud maksimaalselt 4 inimest + treener(id). 

Suhtu teistesse sõbralikult ja lugupidavalt. Ära häiri oma käitumisega teisi. Pea kinni üldistest 

tennise etiketireeglitest.  

Vara rikkumisest, puudustest, võõraste isikute viibimisest ning muudest probleemidest palume 

teavitada +372 4456117 või info@joulumae.ee. 

Väljaku omanik ei vastuta väljakul toimuva eest. Tenniseväljaku kasutaja vastutab valveta jäetud 

isiklike asjade ja keskuselt renditud inventari eest. 

Spordirajatistel on suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine ja ebatsensuurne 

kõnepruuk keelatud. Toitu ja lemmikloomi väljakule ei tooda, võimalusel tarbi joogiks vett. Prügi 

käib prügikasti. Närimiskummi närimine ei ole lubatud. 

Spordiväljakutel on kategooriliselt keelatud sõita transpordivahendite ja sõidukitega k.a. jalgrattad, 

tõukerattad, rulad jms. 

Vihma, korrastustööde vms korral võivad väljakud olla suletud. 

Riietumiseks saab kasutada peamaja riietusruume (kapi ja duši kasutus 1 euro / 1 inimene). WC-d 

asuvad väljakute kõrval ja peamajas. 

Väljakut broneerides ja väljakule sisenedes nõustud käesolevate reeglitega. Mängijad, kes ei järgi 

korda ja tervisepordikeskuse töötajate korraldusi, peavad väljakult lahkuma. 

 

 



 

 

 

TENNISEVÄLJAKUTE RESERVEERIMINE 

Väljakut saab broneerida Jõulumäe peamajas administraatori juures, telefoni teel (+372 4456117) 

või e-posti teel info@joulumae.ee (tööpäevadel).  

Reserveerimiseks vajalikud andmed on: kasutaja ees- ja perekonnanimi, kontakttelefoni number, 

väljaku kasutamise aeg ja väljaku(te) arv. Reserveeringu kinnitab tervisepordikeskuse poolne 

aktsept. 

Tenniseväljaku kasutamise eest tasutakse enne väljakule mängima minekut Jõulumäe 

Tervisespordikeskuse administraatorile. Maksta saab nii sularahas kui kaardiga. Maksmisel tuleb 

esitada pildiga dokument. 

Broneeringu muutmiseks või tühistamiseks tuleb teatada tel +372 4456117. Ilmaolude jälgimine 

on reserveerija ülesanne. 

Tervisespordikeskusel on õigus seoses keskuses toimuvate üritustega broneeritud aeg ära öelda 

teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. 

Tenniseväljakute kasutamine ilma registreeringuta ei ole lubatud. 

Tenniseväljakute rentimine võistlusteks/üritusteks kokkuleppel. Ootame teie e-kirja 

info@joulumae.ee. 

Kasutajate registreerimisandmeid kasutatakse ja talletatakse ainult tenniseväljakute 

kasutamisega seotud eesmärgil. 

 

TENNISEVÄLJAKUTE TASUD 

Ühe tenniseväljaku kasutamise tasu on 10 eurot / 1,5 tundi / kuni 4 mängijat. Minimaalne 

broneerimisaeg on 1,5 tundi. Varem lõpetatud mängu ei kompenseerita.   

Jõulumäe Tervisespordikeskuse majutusruumides ööbimisel vähemalt kahel ööl on tenniseväljaku 

kasutamine kaks korda päevas 1,5 tundi tasuta (kuni 4 inimest). Ajad tuleb broneerida grupi 

esindaja poolt. 

Täiskasvanute tennisereketi laenutamine 2 eurot / 1 reket. Soovi korral saab koos reketiga 

laenutada ka palle (4 tk / kmpl). Reketi lõhkumisel tuleb kahju kompenseerida. Uusi pallikomplekte 

saab osta administraatorilt. 


