
 

Podmínky tenisové školičky TK Sparta Praha 
Platné od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 

 
 

1. Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit přihlášku do tenisové školičky a podepsat rodičem 
nebo zákonným zástupcem zdravotní způsobilost dítěte a souhlas s podmínkami TŠ. Přihlášku lze stáhnout na 
http://www.tkspartapraha.cz/cs/skolicka/ke-stazeni. Vyplněnou přihlášku zasílejte na 
l.laskova@tkspartapraha.cz. 

 
2. Rozvrh tréninků najdete na webových stránkách klubu http://www.tkspartapraha.cz/ - modrá lišta „Šolička“-- 

„Rozvrh školička“. 
 

3. Tréninky je nutné uhradit vždy předem za účtovací cyklus dle vzájemně odsouhlaseného rozvrhu na základě e-
mailem zaslané zálohové faktury. Nebude-li platba provedena řádně a včas bez předchozí dohody, hráč bude 
z TŠ vyřazen. Po uplynutí každého zúčtovacího období bude provedeno vyúčtování a přeplatky či nedoplatky 
vzniklé změnou počtu dětí ve skupince či zrušením tréninku ze strany TK Sparty Praha budou vypořádány. 
Rozvrh je závazný a stálý pro období od 1. září do 30. června.  
 
Tři účtovací cykly: 
září, říjen, listopad, prosinec (4 měsíce)  
leden, únor, březen, duben (4 měsíce) 
květen, červen (2 měsíce) 

 
 Období, kdy tenisová školička neprobíhá: 
 O vánočních prázdninách 24. 12.2020– 1. 1. 2021 
 O státních svátcích  

Mimo státní svátky  --- pokud se stane, včas rodiče informujeme 
1. 7. – 31. 8. – letní prázdniny 

  
4. Rodiče či zákonný zástupce svému dítěti zajistí nezbytné pomůcky pro hodiny TŠ (např. dostatek pití, švihadlo, 

zápisník, tenisovou raketu).  
 

5. Jedna hodina tenisové školičky trvá 55 minut. Hráč je povinen se dostavit na místo konání hodiny 5 minut před 
jejím zahájením. Po celou dobu tréninku je přítomný trenér a budou ze strany TK Sparta Praha zajištěny 
nezbytné pomůcky pro hladký průběh hodin TŠ (např. tenisové míče, sítě, další pomůcky, apod.)  Děti hrají na 
zmenšeném dvorci nebo na dvorci pro minitenis. 

 
6. Dočasné opuštění hodiny TŠ účastníkem je možné pouze s předchozím souhlasem trenéra TŠ. Po tuto dobu jsou 

za dítě zodpovědní rodiče nebo zákonný zástupce. 
 

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

8. V případě špatného počasí během jarního a podzimního období a nebude-li tam dopředu naplánována akce, 
trénuje se v hale, musí se však počítat se stísněnějšími podmínkami. Pokud již rozběhlý trénink přeruší např. 
déšť, tak peníze ani jiná náhrada se neuskutečňuje.  
 

9. TK Sparta Praha si vyhrazuje právo zrušit tréninkovou hodinu TŠ, pokud se tak stane, rodiče či zákonný zástupce 
budou okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, sms či e-mailu.  
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10.  TK Sparta Praha neumožňuje náhrady tréninku, při včasné omluvě se vrací peníze dle níže uvedených 

podmínek: 
- je-li účastník na hodině TŠ sám a rodiče či zákonný zástupce ho z hodiny omluví do 17 hodin předchozího dne 
- je-li účastníků na hodině TŠ více, vrácení peněz je možné pouze v případě omluvení všech účastníků z hodiny, 

a to rovněž do 17 hodin předchozího dne 
- tréninky se omlouvají přímo trenérům, se kterými má hodina TŠ proběhnout formou sms, které se archivují 
- pokud trénink nebude omluven nebo nebude omluven včas, účtuje se hodina TŠ v plné výši jako by proběhla 
- vrácení peněz za včas omluvenou hodinu, je ve výši po odečtení rezervačního poplatku 150,- Kč viz níže ceník 

TŠ 
- na konci dvouměsíčního cyklu provede TK Sparta Praha na základě přehledu od trenérů vyúčtování a případné 

přeplatky ze strany hráčů budou vypořádány 
- v případě dlouhodobé neúčasti hráče – hráč musí plně uhradit běžný měsíc, kdy se omluvil a to dle podmínek 

TŠ, teprve následující kalendářní měsíc mu nebude účtován (pokud hráč hraje s dalšími hráči, Ti pak hradí 
následující tréninky, kdy 1. hráč je omluven v plné výši dle podmínek TŠ - tj na úhradě se s nimi omluvený hráč 
nepodílí), nadále není místo omluvenému hráči rezervováno, může být obsazeno hráčem jiným 
 

11. TK Sparta Praha si vyhrazuje právo změny trenéra (tzv. záskok) na hodinu TŠ bez předchozího upozornění hráčů 
a to z důvodu dovolené či pracovní neschopnosti stávajícího trenéra.  
 

12. Při sestavování nového rozvrhu (zimního a jarního) si nelze nárokovat jakéhokoliv trenéra, přestože s ním hráč 
v předchozím období trénoval.  Při tvoření vhodných skupinek se nejprve zohledňují časové možnosti hráčů, 
výkonnost, věk a v poslední řadě požadavek na trenéra. Individuální hodiny na vyžádání také neposkytujeme, 
jen pouze pokud to rozvrh umožní. 

 
Ceník TŠ v období 

Letní období– květen, červen, září 

Počet hráčů na minikurtě 
Cena za 1 hodinu 
pro 1 hráče 
(13:00-14:00) 

Cena za 1 hodinu 
pro 1 hráče 
(14:00-16:00) 

Cena za 1 hodinu 
pro 1 hráče 
(16:00-18:00) 

Sólo s trenérem 510 Kč/hod. 550 Kč/hod. 620 Kč/hod. 
2 hráči s trenérem 255 Kč/hod. 275 Kč/hod. 310 Kč/hod. 
3 hráči s trenérem 180 Kč/hod. 195 Kč/hod. 220 Kč/hod. 

 
Ceník TŠ v období 

Zimní období - 1. říjen – 30. duben 

Počet hráčů na minikurtě 
Cena za 1 hodinu 
pro 1 hráče 
(13:00-14:00) 

Cena za 1 hodinu 
pro 1 hráče 
(14:00-16:00) 

Cena za 1 hodinu 
pro 1 hráče 
(16:00-18:00) 

Sólo s trenérem 610 Kč/hod. 650 Kč/hod. 720 Kč/hod. 
2 hráči s trenérem 305 Kč/hod. 325 Kč/hod. 360 Kč/hod. 
3 hráči s trenérem 215 Kč/hod. 230 Kč/hod. 255 Kč/hod. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem si podmínky TŠ přečetl, rozumím jim a souhlasím s nimi: 

 

Dne:…………………………………                             Podpis zákonného zástupce………………………………………….  


