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Pravidla a ceník Tenisové školičky (TŠ) 
Kategorie minitenis 

 
Platný od 1.10.2018 

 
Článek 1 

Evidence členů 
 

Účastník Tenisové školičky musí být zároveň členem HTK Třebíč. Členem HTK Třebíč se hráč stává 
uhrazením členského příspěvku a předáním vyplněné karty hráče. Kartu hráče je možné získat u 
trenéra nebo přímo na recepci Klubu. Vyplněnou kartu hráče s podpisem zákonného zástupce včetně 
zdravotní způsobilosti dítěte je nutné předat na recepci Klubu před zahájením tréninkového procesu.  
Kartu je možné stáhnout na  
https://www.htktrebic.cz/ckfinder/userfiles/files/Pr%CC%8Cihla%CC%81s%CC%8Cka%20do%20HTK.
pdf 

Článek 2 
Členské příspěvky, kauce 

 
Členský příspěvek se zaplatí vždy před začátkem letního období, do 30. dubna. Výše členského 
příspěvek HTK Třebíč, z.s. je rozdělena dle věkové kategorie hráče, viz tabulka 1. Příspěvek zahrnuje 
uhrazení pojištění hráče, pronájem dvorců v letním období, sparingové hraní, tréninkové vybavení a 
pomůcky (míče atp.). 
Z důvodu změny účtovacího systému tréninku (přechod ze zálohové úhrady tréninku na skutečnost, 
tz. „zpětně“ za měsíční období.), byla nově stanovena všem členům HTK záloha (kauce) ve výši viz . 
tabulka 1, která je splatná do 14 dnů po zařazení hráče do TA nebo TŠ.  Kauce bude vedena na účtu 
člena po celou dobu jeho evidence v Klubu. Kauce může být použita na úhradu faktury za tréninky ( 
v případě prodlení více než 30 dnů). V případě, že je kauce využita na úhradu tréninku (plně nebo 
částečně), bude klub požadovat opětovnou úhradu kauce. V případě ukončení členství v Klubu (nebo 
TA) bude kauce vrácena na účet člena (zákonného zástupce) do 14-ti dnů po zjištění této skutečnosti. 
Splatnost kauce v roce 2018 je stanovena do 20.10.2018. 
 
Kategorie    Členský příspěvek Kč/rok Kauce, jednorázový poplatek 
 
Děti – minitenis (5-7 let), TŠ  600,-    2750,- 
Děti – babytenis (8-9 let), TA  2000,-    2750,- 
Hráči od 10-21 let, TA   2500,-    2750,- 
Závodní hráči nad 21 let  500,- + hodinové hraní  0,-  
Tabulka 1 – rozdělení členských příspěvků a kauce podle věkových kategorií 

 
Článek 3 

Rozpis tréninků 
 

Letní období (květen, červen) – hráči si s trenéry dohodnou termíny tréninků nejpozději do 15. dubna 
Prázdniny (červenec, srpen) – hráči si s trenéry dohodnou termíny tréninků nejpozději do 30. června 
Zimní období – (říjen, duben) – hráči si s trenéry dohodnou termíny tréninků nejpozději do 1. října  
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Pevné rozpisy tréninků před začátkem příslušného období (letní a zimní), jsou k dispozici na http:// 
www.htktrebic.cz. 

Článek 4 
Platby za tréninky 

 
Tréninky budou hrazeny „zpětně“, dle skutečnosti daného období (měsíce), a to na základě výpisu 
z rezervačního systému, který současně slouží jako příloha faktury. Po jeho vzájemném odsouhlasení, 
provede hráč nebo jeho zákonný zástupce úhradu na účet číslo 86-3596420287/0100 vedený u 
Komerční banky, a.s.  nebo na pokladně Klubu.  
Nebude-li úhrada provedena řádně a včas bez předchozí dohody, bude hráč z TŠ vyřazen. Rozvrh je 
závazný pro období leden–prosinec. 
Do 2 dne po ukončení měsíce bude vystaven výpis z rezervačního systému (skutečně odehrané hodiny), 
bude uložen na recepci k nahlédnutí.  
Do 7 dne bude výpis z rezervačního systému odsouhlasen hráčem nebo jeho zákonným zástupcem.  
V případě, že se tak nestane, bere se za to, že s výpisem souhlasí. Případné nesrovnalosti ve výpisu si 
řeší hráč se svým trenérem. Bezprostředně po uplynutí této lhůty, zašle klub e-mailem fakturu k jejímu 
proplacení. 
Do 15 dne provede hráč nebo zákonný zástupce úhradu tréninků. 
 
Účtovací cykly: 

Leden – úhrada do 15.2. 
Únor – úhrada do 15.3. 
Březen – úhrada do 15.4. 
Duben – úhrada do 15.5. 
Květen – úhrada do 15.6. 
Červen – úhrada do 15.7. 
Červenec – úhrada do 15.8 
Srpen – úhrada do 15.9. 
Září – úhrada do 15.10. 
Říjen – úhrada do 15.11. 
Listopad – úhrada do 15.12. 
Prosinec – úhrada do 15.1. 

 
Článek 5 
Obecné 

 
1. Hraje se na zmenšeném dvorci pro minitenis. 
2. „Hodina“ trvá 55 minut (5 minut je na úpravu kurtu a úklid tréninkových pomůcek), 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). 
4. Dočasné opuštění hodiny TŠ účastníkem je možné pouze s předchozím souhlasem trnéra TŠ. Po tuto 
dobu jsou za dítě zodpovědní rodiče nebo zákonný zástupce. 
5. Rodiče nebo zákonný zástupce svému dítěti zajistí nezbytné pomůcky pro hodiny TŠ (švihadlo, 
tenisovou raketu, tenisovou obuv, zápisník, dostatek pití). 
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6. HTK si vyhrazuje právo zrušit tréninkovou hodinu TŠ, pokud se tak stane, rodiče nebo zákonný 
zástupce budou okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, SMS nebo e – mailu. 
7. HTK si vyhrazuje právo změny trenéra TŠ a to bez předchozího upozornění. K takovému rozhodnutí 
musí vést závažné, těžko překonatelné důvody (trenér TŠ nebude schopen z důvodu pracovní 
neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení hodiny TŠ apod.). 
 

Článek 6 
Omluvy tréninků 

 
1. Individuální trénink: omluva musí proběhnout do 19:00 hod. předchozího dne. Hráči se omlouvají 
přímo svým trenérům, forma SMS. Po dohodě je hráči navržen náhradní termín tréninku. 
2. Skupinový trénink: hráči se omlouvají přímo svému trenérovi. Při absenci na skupinovém tréninku 
nevzniká nárok na náhradu. Výjimku tvoří povinné školní akce, účast a reprezentace klubu při konání 
sportovních akcí (tenisové turnaje ČTS), kde hráči se omlouvají s dostatečným časovým předstihem. 
3. Dlouhodobá neúčast hráče (více jak 14 dní, individuální i skupinové tréninky), omluvu je nutné 
provést okamžitě po zjištění vedoucímu TŠ – Karel Outulný, tel. 724 410132, kareloutulny@yahoo.com. 
Omluva provedena zpětně nebude akceptována. 
4. Evidenci dlouhodobých omluv vede vedoucí TŠ – Karel Outulný. Omluvy, které nebudou provedeny 
v souladu s body 1,2,3 článku 6, nebudou akceptovány. Správně provedené omluvy budou následně 
podkladem pro úpravu vyúčtování v daném období. Po dohodě může být hráči navržen náhradní 
termín tréninku.  

Článek 7 
Ceník 

 
Ceník TŠ v letním období (květen – září) 
 
Cena pro jednotlivce      150,- Kč/hod. 
 
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. 
Do této kategorie jsou zařazeni všichni hráči TŠ. 
 
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 hráči bez aktivní role trenéra (tz. trenér 
není na kurtu). Je nutné zajistit dohled rodičů hráčů. 
 
Ceník TŠ v zimním období (říjen-duben) 
 
Cena pro jednotlivce      180,- Kč/hod. 
 
Sparingová sazba      250,- Kč/kurt    
 
Sparingová sazba: 
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 Určena pro členy TŠ, bez účasti trenéra. Žádost o sparingové hraní předkládá zákonný zástupce dítěte, 
podléhá schválení ředitele klubu. Sparingem se rozumí pouze hra členů TŠ. Uvedená cena je za 
pronájem kurtu. 
 

Článek 8 
Odpovědná osoba 

 
Veškeré záležitosti týkající se tenisové školičky řeší vedoucí školičky – Karel Outulný, tel. 724410132, 
kareloutulny@yahoo.com. nebo ředitel klubu František Vinopal, tel.724646250, email: 
fvinopal@seznam.cz 
 
 
 
 
V Třebíči dne 1.10.2018 
 
 
                                    František Vinopal 
 


