
Tréninkové podmínky klubu Tennis Hill Havířov. 

 

Každý člen (dítě) klubu je povinen respektovat následující pravidla klubu:  

 

PLATBY A PAUŠÁLY 

 V období září-červen se platí paušální platby:  

 Ceny tréninků jsou rozpočítány mezi počet dětí na tréninku a platí se paušálně každý měsíc. Odečítají se 

pouze sóla tréninky při řádném omluvení 24hod. dopředu, nebo se dá trénink nahradit po domluvě s 

trenérem. Při absenci na skupinovém tréninku, můžete u trenéra žádat o náhradu, pokud trenér má místo.  

 

- V zimní sezóně při měsíční absenci ze zdravotních důvodů je povinen člen klubu zaplatit halu, tréninky 

však budou odečteny. Při absenci méně než měsíc člen klubu je povinen zaplatit celou paušální částku a 

tréninky si pokusit co nejvíce nahradit. 

 

- V letní sezóně při měsíční absenci ze zdravotních důvodů je člen povinen zaplatit polovinu paušální 

částky. 

 

- Při úrazech nebo nemoci měsíc a více se individuálně domlouváte s trenéry. 

 

Termín měsíčních plateb:  

Platby provádějte do 20tého dne daného měsíce. Je možnost platit i čtvrtletně. Vždy počkejte na vystavení 

faktury. Hala je rozdělena na 2 platby – vždy uvedeno v e-mailu, který je posílám před každou zimní sezónou. 

Prosíme o dodržování termínů plateb. 

 

 

V období prázdnin se počítají měsíční částky přesně dle odehraných tréninků. 

- V letní sezóně o prázdninách se tréninky plánují individuálně. Paušální částky se neplatí. Na nástěnce v 

areálu je vždy vyvěšen plán na celé prázdniny a Vy zapíšete dítě do těch týdnů, v kterých tady budete a 

budete chtít hrát. Trenéři se pak domlouvají s dětmi (rodiči) individuálně. Po prázdninách spočítáme 

odehrané tréninky a vystavíme fakturu, dle skutečně odehraných hodin. Tréninky MINITENISU i cena se 

o prázdninách nemění.  

 

 

ROZPIS TRÉNINKU PLATÍ 3 MĚSÍCE 

Tréninkové rozpisy vždy platí 3 měsíce – tzn., že po tuto dobu je člen povinen platit paušální částky (v zimě 

halu). Tréninkové změny lze provést po tomto období. V případě, že chce dítě skončit, rovněž platí po tomto 

období.  

Říjen-prosinec: první zimní období 

Leden-březen: druhé zimní období 

Duben-červen: první letní období 

Červenec + srpen (prázdniny): platí se dle odehraných tréninků 

Září – zde vždy trenéři vycházejí z plánů, které se dělají na jaře – mírně jsou upraveny, pokud se dítěti změní 

rozvrh, nebo je rychleji tma – tím pádem se paušální částka může lišit oproti jara. Ostatním zůstává stejná. 

 

 



Závodní tenis: 

Dítě, které jezdí turnaje, pravidelně se účastní mistrovských utkání, pravidelně chodí na kondiční přípravu. 

Má umístění na celostátním žebříčku ČR – má nárok na slevy, které jsou poskytovány v zimním období na 

halu. 

 

V létě dětem, které se účastní 6 a více turnajů klub propláci 60% startovného. Uchovávejte si prosím tedy 

doklady – při předání na konci sezóny bude zúčtováno. 

 

 

MINITENIS 

Tréninkové jednotky probíhají 2x týdně a to pondělí a středa, nebo úterý a čtvrtek. Minitenis je určen pro 

děti ve věku 4-7let. Děti zde hrají přes minitenisové sítě s odlehčeným balónem. V 7-8 letech děti přecházejí 

na BABYTENIS hra přes velkou síť s odlehčeným balónem. Některé děti nejsou schopny přejít na babytenis – 

řeší se pak individuálně s trenéry. 

 

 

Aktuální ceník 1. 4. 2022 

         Tréninky             

Sólo          400,-Kč             

dvojice     250,-Kč         

trojice      200,-Kč         

čtveřice     150,-Kč        

MINITENIS  500,-Kč/měsíc 1x týdně tréninky      

  1000,-Kč/měsíc 2xtýdně tréninky                       

Míče  100,-kč/měsíc  2x a více tréninků/týden  

   50,-kč/měsíc   1xtrénink/týden  

  

Členské příspěvky  
(Dítě po zaplacení čl. příspěvku neplatí v letní sezóně kurty)    

MINITENIS  1.000,-Kč  

Ostatní  1.800,-Kč  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Děkujeme 

Tennis Hill Havířov z.s. 


