SK LTC MODŘANY 2005 z.s. - TENISOVÁ AKADEMIE LTC MODŘANY 2005
Závazná přihláška - věková kategorie 8 let a starší - NEZÁVODNÍ HRÁČI
Zimní sezóna 2017-2018 - prosíme o odevzdání nejpozději ve středu 13.9.2017 na recepci či e-mailem
Odevzdání vyplněného dotazníku v uvedeném termínu je podmínkou zařazení do zimní přípravy
Jméno:

Příjmení:

Přidělené tréninky (vyplňuje klub)
Termín
Spoluhráči
Trenér

Adresa:
Datum narození:

Rodné číslo:
Nutné pro potřeby evidence PTU / ČTS

Telefon na rodiče (mobil):
E-mail na rodiče:
Prosíme vyplňte:
Rok narození

Absolvent minitenisu (ANO / NE)

Možné termíny tréninků

Struktura tréninků v týdnu

prosíme vyplňte časové rozmezí, kdy se hráč
může účastnit tréninků (např. "od 13:00 dále")

DEN:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

POŽADOVANÝ POČET TRÉNINKŮ S TRENÉREM
INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK S TRENÉREM ANO / NE
SKUPINOVÝ TRÉNINK S TRENÉREM ANO / NE

Prosíme Vás, abyste uvedli co nejširší časové možnosti pro trénink a dali nám tak prostor pro tvorbu rozvrhu. Na jeden požadovaný
trénink musí připadat rozmezí alespoň 3 hodin, ve kterém je možné trénink naplánovat. V případě nedodržení této podmínky nemusí
být požadavek na trénink uspokojen. Děkujeme za pochopení.
CENA TRENÉRA ZA 1 HODINU:
Individuální trénink:
420,- Kč
Trénink ve dvojici:
220,- Kč
Trénink ve trojici:
150,- Kč
Trénink ve čtveřici
120,- Kč
Platba za trenéra vždy 1x za měsíc zpětně dle skutečné
účasti a odehraných hodin

DOBA TRVÁNÍ ZIMNÍ SEZÓNY: Zimní sezóna bude zahájena v pondělí
2.10.2017 a potrvá do pátku 6.4.2018, celkem 27 týdnů

CENA DVORCE: Cena dvorce je závislá na časovém pásmu, kdy se trénink koná a na počtu hráčů na hřišti. Hráči s celodenním členstvím v
roce 2017 mají nárok na 5% slevu z ceny permanentky. Cena za dvorec se hradí na celou zimní sezónu předem se splatností do
16.10.2017.

V

dne
podpis zákonného zástupce

Podpisem přihlášky rodič přihlašuje dítě k pravidelným tréninkům v rámci organizované přípravy mládeže SK LTC Modřany 2005 z.s. a současně za člena
SK LTC Modřany 2005 z.s. Rodič rovněž souhlasí s registrací dítěte v rámci struktur Českého tenisového svazu (pokud již není registrováno v jiném
klubu) a Pražské tělovýchovné unie pod hlavičkou SK LTC Modřany 2005 z.s. 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.

Nesouhlasím s registrací dítěte v rámci struktur ČTS a PTU pod hlavičkou klubu SK LTC Modřany 2005 z.s.

