
Pravidla a ceník Tenisové akademie (TA) 
kategorie baby – dorost 

(platný od 1. 5. 2018)  
 

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 kartu ještě neobdrželi, vyžádejte si ji na recepci, tam ji také 
odevzdávejte na jméno p. Petr Ondrůj, případně je možné si kartu stáhnout na 
http://www.htktrebic.cz/cs/akademie/co-nabizime-akademie.html. 
 

Článek 2 
Rozpis tréninků 

 
Před začátkem letního období /do 15. dubna/ si hráči se svými trenéry domluví termíny 
tréninků platné pro měsíce květen, červen. Rozpis pro období červenec, srpen je nutné 
domluvit se svým trenérem do 30. června. 
 
Před začátkem zimního období /do 1. října/ si hráči se svými trenéry domluví termíny 
tréninků platné pro měsíce říjen - duben.  
 
Následně budou vytvořeny pevné rozpisy tréninků /letní, zimní/, které najdete před 
začátkem příslušného období na http://www.htktrebic.cz. 
 

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./. 
 
 
 
 
 

 



Kategorie Členský příspěvek Kč/rok 

Děti – minitenis /5 - 7 let/ 600 

Děti – babytenis /8 - 9 let/ 2000 

Hráči od 10 do 21 let 2500 

Závodní hráči nad 21 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).  
Tréninky na období červenec, srpen se platí na základě faktury, která je vypočtena 
podle dohodnutého rozpisu tréninků pro toto období, viz Článek 2.  
Nebude-li platba provedena řádně a včas bez předchozí dohody, hráč bude z TA 
vyřazen. 
Každému hráči bude příslušná částka sdělena buď jeho trenérem, nebo ekonomem 
klubu. 
 
 
Účtovací cykly: 
 
květen, červen /1. splátka do 15. 5., 2. splátka do 10. 6./ 
červenec /platba do 15. 7./ 
srpen /platba do 15. 8./ 
září /platba do 31. 9./ 
 
 
 
 
 



Zimní období: 
 
Tréninky za zimní období se platí na základě faktury, která je vyhotovena podle 
dohodnutého rozpisu tréninků pro toto období, viz Článek 2. 
 
Každému hráči bude příslušná částka sdělena buď jeho 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. Hraje se na standardním /velkém/ dvorci. 
2. "Hodina" trvá 55 minut /5 minut je na zametení kurtu nebo sbírání míčů a hráč 
během této doby neopouští kurt nebo halu bez vědomí trenéra/. 
3. Rodiče v žádném případě nezasahují trenérům do hodin /po dohodě s trenérem je 
možná konzultace/. 
 

Článek 6 
Omluvy tréninků 

 
1. Individuální trénink: omluva musí proběhnout do 19.00h předchozího dne. Hráči se 
omlouvají přímo svým trenérům, 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 sportovnímu řediteli klubu /tel. 724 410 
793, petr.ondruj1@seznam.cz/. Omluva provedená zpětně nebude akceptována.  
4. Evidenci dlouhodobých omluv vede sportovní ředitel klubu. 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 TA v letním období /květen – září/: 
 

Počet hráčů na kurtu Cena pro jednotlivce  
- závodní tarif /v Kč/ 

Cena pro jednotlivce  
- rekreční tarif /v Kč/ 

1 390 440 

2 200 230 

3 140 160 

4 110 130 

Tabulka 3 – ceník tréninků TA v letním období 
 
Závodním hráčem se rozumí hráč, který je registrovaný u Českého tenisového 
svazu, hraje soutěže družstev, účastní se turnajů jednotlivců a absolvuje alespoň 2 
tréninky týdně s trenérem HTK Třebíč. 
 
Sparingové hraní: 
 
V rámci členského příspěvku a po dohodě s trenérem mají hráči možnost tréninku nad 
rámec pravidelné přípravy. 
Sparingové hraní znamená pouze hru mezi dětmi bez aktivní role trenéra (tzn. trenér 
není na dvorci). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ceník TA v zimním období /říjen – duben/: 
 

Počet hráčů na kurtu Cena pro jednotlivce       
/v Kč/ 

Cena pro jednotlivce 
ve všední den do 13h 

/v Kč/ 

1 650 500 

2 330 260 

3 230 180 

4 180 140 

Sparingová sazba 200/kurt 100/kurt 

Páteční sparing 100/hodina 

Kondice 75 

Tabulka 4 – ceník tréninků TA v zimním období 
 
Sparingová sazba  
 
Určena pro členy Akademie, bez účasti trenéra. Žádost o sparingové hraní předkládá 
zákonný zástupce dítěte, podléhá schválení vedení klubu. Sparingem se rozumí pouze 
hra členů Akademie. Uvedená cena je za pronájem dvorce. 
 
Páteční sparing 
 
Každý pátek 14:00 – 17:30 hod; pro závodní hráče, kteří jsou na soupiskách družstev. 
 

Článek 8 
Odpovědná osoba 

 
Všechny záležitosti týkající se TA řeší p. Petr Ondrůj, tel. 724 410 793 /email: 
petr.ondruj1@seznam.cz/. 
 
V Třebíči dne 30. dubna 2018 

         Mgr. Petr Ondrůj 

       sportovní ředitel HTK 


