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Pravidla účasti v tréninkovém programu Tenisové školy: 

1) Hráč je na základě této žádosti zařazen, po dohodě s  odpovědnými zástupci hráče, do 
tréninkového plánu školy. Tréninkový plán je sestavován vždy na dané roční období a před 
každým novým obdobím je tréninkový plán zasílán rodičům k  připomínkám. Hráč se zavazuje 

dodržovat tento tréninkový plán. 
2) Hráč se dostaví na tréninkovou hodinu včas (nejlépe 10minut před zahájení) ve vhodném 

oděvu a obuvi. 

3) Hráč (jeho odpovědný zástupce) se zavazují včas uhradit částku za tréninky za stanovené 
období (zpravidla měsíc). Výše částky je počítána dle platného ceníku pro dané období, který 
je zasílán spolu s tréninkovým plánem. Částka je závislá na počtu dětí ve skupině a na 

skutečnosti, zda se hraje venku, nebo v přetlakové hale. Pokud není hráč členem Tenisového 
klubu, je mu k částce za tréninky připočten poplatek za pomůcky. Přehledné vyúčtování je 
zasíláno na výše uvedenou e-mailovou adresu. V případě jakýchkoli nejasností ve vyúčtování 

je třeba okamžitě kontaktovat zástupce Tenisové školy. Pokud není uplatněna námitka proti 
zaslanému vyúčtování do 14 dní od zaslání na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje 
se částka za odsouhlasenou a vzniká na ní právní nárok. Platbu je možné provést převodem 

na účet č.: 43-7873570207/0100 u KB Kladno s variabilním symbolem uvedeným ve 
vyúčtování u jména hráče, nebo ji uhradit hotově v Tenisové škole. 

4) Pokud se hráč nemůže ze zdravotních, nebo jiných vážných důvodů zúčastnit tréninku, musí 

tuto skutečnost neprodleně nahlásit zástupci Tenisové školy. V  případě řádné omluvy má hráč 
nárok na čerpání náhradní hodiny dle stanovených podmínek:  

a. Jestliže hráč hraje ve skupině s více hráči, platí tréninkové dávky i za dobu 

nepřítomnosti během prvních 3 týdnů nepřítomnosti v rámci systému solidarity. Pokud 
je nepřítomnost delší než 3 týdny a byla včas nahlášena, je provedeno přepočítání 
tréninkové částky mezi zbylé hráče skupiny a nepřítomný  hráč již neplatí další 

poplatky. 
b. V případě  individuálního tréninku hráč hradí cenu kurtu.   
c. Hráč hrající ve skupině má nárok na čerpání 1 náhradní hodiny v měsíci. Tuto hodinu 

platí Tenisová škola. 
d. Čerpání náhradních hodin probíhá v neděli odpoledne dle rozvrhu stanoveného 

trenéry a zaslaného hráči. Hráč má povinnost nahlásit se k  čerpání náhradní hodiny 

zástupci Tenisové školy. Pokud se hráč nedostaví na náhradní hodinu bez omluvy 
předem, považuje se náhradní hodina za vyčerpanou.  V případě omluvené neúčasti, 
bude hráč na náhradní hodinu zařazen v dalším termínu, pokud to bude, s ohledem 

na kapacitu, možné. 
5) Veškerá komunikace se členy probíhá prostřednictvím e-mailové komunikace a informací na 

naší webové stránce www.sk-tenis.cz, která je pravidelně aktualizována a naleznete zde 

veškeré informace o dění v klubu. Aktuální informace naleznete rovněž na nástěnce umístěné 
v budově areálu SK Kladno.    
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