SK LTC MODŘANY 2005 z.s. - TENISOVÁ AKADEMIE LTC MODŘANY 2005
Závazná přihláška - kategorie 4-8 let - MINITENIS - zimní sezóna 2017/18
PROSÍME ODEVZDAT VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK DO 20.9.2017! JEHO SPODNÍ ČÁST SI PONECHTE.
Jméno:

Příjmení:

Adresa:
Datum narození:

Rodné číslo:
nutné pro evidenci členské základny

Telefon na rodiče (mobil):
E-mail na rodiče:
Prosíme zaškrtněte:
Začátečník

Pokročilý
jak dlouho dítě hraje:

Pravák

Levák

Další sporty:
POČET TRÉNINKŮ TÝDNĚ:
Termíny tréninků - prosíme zaškrtněte co nejvíce možností, pro požadavek 1 tréninku alespoň 3 políčka !!!
DEN:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

Datum a podpis rodiče:
← odstříhněte
Ceník lekcí - Minitenis
1 x týdně: 210,- Kč za lekci
2 x týdně: 180,- Kč za lekci
3 x týdně: 160,- Kč za lekci

Všeobecné obchodní podmínky:
1/ Tréninky Tenisové akademie LTC Modřany 2005 budou probíhat v prostorách tenisového areálu LTC 2005,
Komořanská ulice, 143 00 Praha 4 - Modřany. Areál se nachází v blízkosti Cukrovaru.
2/ Zimní výuka v Tenisové akademii bude probíhat od pondělka 2.10.2017 do pátku 6.4.2018.
3/ Tréninky Tenisové akademie LTC Modřany 2005 probíhají u dětí od 4 do 8 let formou minitenisu, vždy v pondělí

Členské příspěvky na letní sezónu 2017
1 trénink týdně:
5,460.00 Kč
2 tréninky týdně:
9,360.00 Kč
3 tréninky týdně:
12,480.00 Kč

až pátek od 13:00 do 19:00 hodin
4/ Tréninky probíhají formou skupinového tréninku, maximální počet dětí ve skupině je 4.
5/ Tenisová akademie nabízí i možnost 1 individuálního tréninku týdně v čase mezi 13:00 a 15:00. Cena individuálního
tréninku je 150,- Kč za minitenisový dvorec + 420,- Kč za trenéra, celkem 570,- Kč.
6/ Zameškané tréninky jsou nahrazovány po dohodě s trenéry tréninky

SPLATNOSTI:
Platba členských příspěvků do 16.10.2017
Platba převodem nebo hotově
OBDOBÍ:
Zimní sezóna: 2.10.2017-6.4.2018
Prázdniny 23.12.2017 - 1.1.2018
Celkem 26 týdnů

náhradními, a to pouze v případě, že je dítě předem omluveno. Pokud nebude dítě z tréninku omluveno,
náhradní tréninky nebude poskytnut. Náhradní tréninky je nutné odehrát do 6.4.2018, poté propadají.
7/ V případě dlouhodobé neúčasti dítěte (více než čtyři týdny v kuse) budou náhradní tréninky řešeny individuálně.
8/ Tenisový klub LTC Modřany 2005 nabízí žákům Tenisové akademie možnost zakoupení tenisového
vybavení partnera klubu - firmy Babolat se slevou 30% z doporučených MOC.
9/ Členské příspěvky za zimní období je nutné uhradit do 16.10.2017, buď převodem nebo v hotovosti na recepci
10/ Členové tenisové akademie LTC Modřany se stávají členy SK LTC Modřany 2005 z.s. se základním členstvím.

Číslo účtu pro platby za TA: 316038603/0300. Do zprávy pro příjemce prosíme uveďte celé jméno dítěte.
Podpisem přihlášky rodič přihlašuje své dítě k tréninkům v rámci Tenisové akademie LTC Modřany 2005 a současně za člena SK LTC Modřany 2005 z.s. s
tzv. základním členstvím. Rodič rovněž souhlasí s registrací dítěte v rámci struktur Českého tenisového svazu a Pražské tělovýchovné unie. Z této
registrace neplynou žádné povinnosti ani závazky. Klub je povinnen evidenci a počty registrovaných hráčů dokládat při žádostech o podporu ze strany
MŠMT, MHM Prahy, MČ Praha 12 a dalších subjektů a je tedy důležitá.

