
Pravidla a ceník Tenisové školičky (TŠ) 
kategorie MINITENIS 
(platný od 1. 5. 2016)  

 
Článek 1 

Evidence členů 
 

Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit /případně upravit/ stávající 

kartu hráče a podepsat rodičem nebo zákonným zástupcem zdravotní způsobilost 

dítěte. Pokud jste ji ještě neobdrželi, vyžádejte si ji na recepci, tam ji také odevzdávejte 

na jméno p. Karel Outulný, případně je možné si kartu stáhnout na 

http://www.htktrebic.cz/cs/skolicka/co-nabizime-skolicka.html. 

 

Článek 2 
Rozpis tréninků 

 

Tréninky Školičky probíhají v úterý a ve čtvrtek od 16 do 17, respektive od 17 do 18 

hodin. Na základě individuální domluvy hráče s trenérem je možné domluvit trénink i 

v jiném termínu.  

 

Článek 3 
Členské příspěvky 

 
Členský příspěvek /ČP/ se vybírá vždy před začátkem letního období, do 30. dubna. 

Členský příspěvek HTK Třebíč, z. s. závisí na věkové kategorii hráče, viz Tabulka 1. 

V ceně ČP je pojištění hráče, pronájem dvorců v letním období, sparingové hraní, 

tréninkové vybavení a pomůcky /míče atp./. 

Hráči kategorií ,,babytenis“ a ,,mladší žáci - dorost“ jsou zároveň členy pobočného 

spolku TENISOVÁ AKADEMIE HTK, kde činí členský příspěvek 1000 Kč. 

 
 
 
 
 



Kategorie Členský příspěvek Kč/rok 

Děti – minitenis /do 7 let/ 600 

Děti – babytenis /do 9 let/ 1000 + 1000 

Mladší žáci – dorost /9 – 18 let/ 1500 + 1000 

Závodní hráči studující 2000 

Závodní hráči nad 18 let 500 + hodinové hraní 
 

Tabulka 1 – rozdělení členských příspěvků podle věkových kategorií 

 
Článek 4 

Platba za tréninky 
 

Letní období 

 

Tréninky je nutné uhradit vždy předem za měsíční cyklus, s výjimkou měsíců červenec, 

srpen, dle vzájemně odsouhlaseného rozvrhu na účet číslo 86-3596420287/0100 

vedený u Komerční banky a.s. pobočka Třebíč, a. s. nebo na pokladně klubu na 

základě předpisu k platbě. 

Nebude-li platba provedena řádně a včas bez předchozí dohody, hráč bude z TŠ 

vyřazen. Rozvrh je závazný pro letní období (květen, červen, září).  

 

Účtovací cykly: 

 

květen /platba do 15. 5./ 

červen /platba do 15. 6./ 

červenec /platba do 15. 8./ 

srpen /platba do 15. 9./ 

září /platba do 31.9./ 

 

 

 



Zimní období 
 

Tréninky za období říjen – prosinec se hradí ve formě dvou splátek na základě faktury, 

která je vyhotovena podle dohodnutého rozpisu tréninků pro toto období, viz Článek 2. 

 

Tréninky za období leden – duben se hradí ve formě dvou splátek na základě faktury, 

která je vyhotovena podle dohodnutého rozpisu tréninků pro toto období, viz Článek 2. 

 
Každému hráči bude příslušná částka sdělena buď trenérem, nebo sportovním 
ředitelem klubu. 
 
Účtovací cykly: 
 

říjen – prosinec /1. splátka do 31. 10., 2. splátka do 30. 11./ 

leden – duben /1. splátka do 31. 1., 2. splátka do 28. 2./ 

 

Článek 5 

Obecné 
 

1. Rodiče či zákonný zástupce svému dítěti zajistí nezbytné pomůcky pro hodiny TŠ 

(např. dostatek pití, švihadlo, zápisník, tenisovou raketu).  

2. Během letních prázdnin není pevný rozvrh, hráči si tréninky domlouvají individuálně 

se svými trenéry  

3. Jedna hodina tenisové školičky trvá 55 minut. Hráč je povinen dostavit se na místo 

konání hodiny 5 minut před jejím zahájením. Po celou dobu tréninku je přítomný trenér. 

Ze strany HTK Třebíč budou zajištěny nezbytné pomůcky pro hladký průběh hodin TŠ 

(např. tenisové míče, sítě, další pomůcky, apod.). 

4. Děti hrají na zmenšeném dvorci nebo na dvorci pro minitenis.  

5. Dočasné opuštění hodiny TŠ účastníkem je možné pouze s předchozím souhlasem 

trenéra TŠ. Po tuto dobu jsou za dítě zodpovědní rodiče nebo zákonný zástupce.  

6. Rodiče či zákonný zástupce nesmí být po dobu tréninku na dvorci.  



7. HTK Třebíč si vyhrazuje právo zrušit tréninkovou hodinu TŠ, pokud se tak stane, 

rodiče či zákonný zástupce budou okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, sms 

či e-mailu. 

8. HTK Třebíč si vyhrazuje právo změny trenéra Tenisové školičky a to bez 

předchozího upozornění zákazníka. 

K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody /např. trenér 

Tenisové školičky nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné 

překážky v práci zajistit vedení hodin TŠ apod./.  

 

Článek 6 
Omluvy tréninků 

 

1. Individuální trénink: omluva musí proběhnout do 19.00h předchozího dne. Hráči se 

omlouvají přímo svému trenérovi, stačí sms. 

2. Skupinový trénink: hráči se omlouvají přímo svému trenérovi. Při absenci na 

skupinovém tréninku nevzniká nárok na náhradu.  

3. Dlouhodobá neúčast hráče /více jak 14 dní, individuální i skupinové tréninky/: 

omluvu je nutné provést okamžitě po zjištění p. Karlovi Outulnému /tel. 724 410 132, 

kareloutulny@yahoo.com/. Omluva provedená zpětně nebude akceptována. 	

4. Evidenci dlouhodobých omluv vede vedoucí TŠ p. Karel Outulný. Omluvy, které 

nebudou provedeny v souladu s body 1, 2, 3 Článku 6, nebudou akceptovány. Správně 

provedené omluvy budou následně podkladem pro vrácení peněz nebo jejich 

započtení s platebním předpisem pro další období.  

 
Článek 7 

Ceník 

 

Ceník TŠ v letním období /květen – září/: 
 

120 Kč/hráč/hodina 
 

 



Sparingové hraní: 

 

V rámci členského příspěvku a po dohodě s trenérem, mají hráči možnost tréninku nad 

rámec pravidelné přípravy. Je nutné zajistit dohled rodičů hráčů.  

Sparingové hraní znamená pouze hru mezi dětmi bez aktivní role trenéra (tzn. trenér 

není na dvorci). 

 

Hraní s členem Tenisové akademie HTK: 

 

Po domluvě s hráčem TA /starší žáci – dorost/ je možné navíc absolvovat individuální 

trénink pod jeho vedením. Pro tyto účely se využívá kurt s umělým povrchem v areálu 

HTK. Cena za tuto tréninkovou hodinu je 100 Kč. 

 

Ceník TŠ v zimním období /říjen – duben/: 

 

150 Kč/hráč/hodina 
 

Sparingová sazba  

    

 Cena /v Kč/ 
Cena ve všední den do 

13h /v Kč/ 

Sparingová sazba 200/kurt 100/kurt 

Tabulka 2 – sparing 

 

Určena pro členy Tenisové školičky, bez účasti trenéra. Žádost o sparingové hraní 

předkládá zákonný zástupce dítěte, podléhá schválení vedení klubu. Sparingem se 

rozumí pouze hra členů TŠ. Uvedená cena je za pronájem dvorce. 

 

 

 

 



Článek 8 
Odpovědná osoba 

 

Všechny záležitosti týkající se TŠ řeší p. Karel Outulný, tel. 724 410 132 /email: 

kareloutulny@yahoo.com/. 

 

 

V Třebíči dne 20. dubna 2016 

 

         Mgr. Petr Ondrůj 

       sportovní ředitel HTK 
 


