
HART OPEN 2016 INFORMATOR DLA ZAWODNICZEK 

HART OPEN 2016 PLAYERS’ TOURNAMENT GUIDE

CENTRUM TENISOWE ZAWADA . HART TENNIS CENTER ZAWADA
46 - 022 Zawada k /Opola ul. Skośna 9,  tel. + 48 77 421 24 75, +48 609 911 344

www.tenis-zawada.pl
Droga dojazdowa:
Hotel Festival - Centrum Tenisowe w Zawadzie 
Driveway: 
From Hotel Festival to Zawada Tennis Center
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W Centrum Tenisowym w Zawadzie można skorzystać z:
-  usługi naciągania rakiet tenisowych. Koszt : 30 zł. 
Rakiety należy deponować w recepcji turnieju.
-  siłowni - koszt : 10 zł / za osobę, płatność w restauracji.
-  usług masażysty dostępne w gabinecie na piętrze. 
Rozliczenie indywidualnie, zapisy w recepcji.

Restauracja w Centrum Tenisowym jest czynna w godzinach 
od 10.00 do 21.00. 
Gorące posiłki serwowane od 12.00 do 21.00

Korty darmowe do ćwiczeń będą dostępne w ściśle 
wyznaczonych godzinach. Rezerwacja kortów na treningi w 
recepcji turnieju. 
Piłki na treningi : 3 szt pomeczowe dla 1 zawodnika wydawane 
w recepcji turnieju na zasadzie zwrotnego zastawu 
( kaucja 30 zł / 10 USD / 10 EUR / 200 CZK )

Wypłaty nagród odbywają się u kasjera w recepcji turnieju.

Inne formy transportu tylko korporacja TAXI 1-9191 
Tel: 19191 kom.+48 601 500 919
(koszt transportu pokrywa pasażer, HASŁO: TENIS):
- trasa Hotel Festival – Centrum Tenisowe w Zawadzie -  30 zł
- trasa Hotel Festival – stacja PKP - 16 zł
- trasa Centrum Tenisowe w Zawadzie – stacja PKP – 40 zł

ITF Tournament Supervisor:  
Tournament Director:        
Coordinator: 
                     

Zawada Tennis Center offers:
- the racket stringing. Price 30 PLN. Payment only in PLN. 
The rackets should be deposit at reception desk.
- the fitness club. Price 10 PLN/ 1 person. 
Payment only in PLN at the restaurant.
- massage service, if needed, it’s available on the first floor, 
individually payment, sign-in at the reception desk.

The restaurant in Zawada Tennis Center is open 
from 10.00 till 21.00 
Hot meals from 12.00 till 21.00

Practice courts will be available only in the allotted time. The reservation 
of hours for practice at the reception desk. 
Practice balls at the reception desk : 3 balls from the previous matches per 
1 player. Balls shall be provided against the deposit in price of 30 zł or 
10 USD or 10 EUR or 200 CZK, which shall be given back to the player 
after giving the balls back.

Prize money will be paid by the cashier at the reception desk.

Other forms of transport only Taxi Corporation 1-9191 
Tel. 19191 mob.+48 601 500 919
(cost of transport covered by the passenger, PASSWORD: TENNIS):
- route Hotel Festival – Zawada Tennis Center – price 30 PLN
- route Hotel Festival – railway station (PKP) – price 16 PLN
- route Zawada Tennis Center - railway station (PKP) – price 40 PLN
 

Centrum Tenisowe Zawada zapewnia darmowy transport dla zawodniczek na trasie hotel Festival – hala – hotel Festival.  
Informacja o transporcie będzie wywieszana każdorazowo na tablicy ogłoszeń w Centrum i w holu recepcji hotelu Festival.

UWAGA: Transport realizowany jest przez                     - warunek : zapotrzebowane należy zgłosić dzień wcześniej obsłudze 
turnieju w recepcji w celu zapewnienia pełnej obsady kursu ( 1 samochód= 8 miejsc dla pasażera ).          
Kierowca czeka na zawodników maksymalnie 5 minut.

Zawada Tennis Center offers free transport for players on route hotel Festival – Zawada 
Tennis Center – hotel Festival. Information about departures will be available each day 
on the notice board both in Zawada Tennis Center and hall of Hotel Festival.

ATTENTION: Transport is implemented by               - condition : requirement 
should be called/applied at the reception desk one day before to the tournament 
support in order to ensure full course 
( 1 car= 8 passengers ).
The driver will wait for players not longer than 5 minutes.

Werner Hoetzinger
Iwona Kucharska mobile phone: +48 603 880 004 
Bernadeta Kodura mobile phone: +48 663 304 382 
Kamila Kardacz mobile phone: +48 603 881 317


