Tréninkové sazby LTK Teplice, z.s.
Pro Zimní období 2018/19
Poplatek za trenéra, pronájem kurtu, míče a pomůcky za 1 tréninkovou jednotku
(1 tréninková jednotka = 55min, 5min slouží pro úklid tenisového kurtu)
(platí pro registrované a předregistrované hráče v organizovaných trénincích LTK Teplice)

690 Kč

NOVINKA!!!!!!!!!!!
Od 1.10.2018 možnost tréninku v cizím jazyce (Aj, Nj)
Cena:
775Kč/hráč/hod
(Aj- Donald, Trousilová; Nj- Donald, Šupol)

CENA PRO REGISTROVANÉ HRÁČE s TRENÉREM LTK Teplice
Počet Hráčů
1 hodina
1, 5 hodiny
1 hráč
690 Kč
1 035 Kč
2 hráči
355 Kč
535 Kč
3 hráči
255 Kč
385 Kč
4 hráči
190 Kč
285 Kč
Přípravky (Po 16 – 17h, Po 17 – 18h, St 16-17h) Pondělí: 2.400,-Kč/hráč*, Středa: 2.550,-Kč/hráč*
Velká Kondice (St 17 – 18h)
2.000,-Kč/hráč*
Kondiční trénink a Baby kondice (Út, Čt 18-19h)
1.350,-Kč/hráč*
*ceny jsou uvedeny za celé období 12-ti týdnů, v případě „pondělí“ je cena za období 11-ti týdnů

Zimní sezóna 2018 začíná:
1. Fakturační období: Pondělí 1. Října 2018 a končí v Pátek 21. 12. 2018 = 12 týdnů
a. V případě nepřítomnosti hráče (delší než jeden měsíc) z důvodu nemoci nebo zranění

doloženého lékařskou zprávou se vrací zpět pouze poměrná část formou dobropisu na
příští období.
b. Případné náhrady za odpadlé tréninkové hodiny z technických důvodů nebo nepřítomnosti
trenéra se budou nahrazovat na základě evidence po dohodě s trenérem LTK Teplice.
c. Ostatní nepřítomnosti hráče se nenahrazují a ani se nevrací poměrná část peněz.
Splatnost faktury za tréninky v období 1. 10. – 21.12. 2018:
do 5. listopadu 2018
Svátky: pondělí 29. a úterý 30. října 2018 - tréninky individuálně po domluvě s trenérem

Sparing
v zimním období pro členy LTK Teplice = 250Kč/hod
d.
Sparingové hodiny lze rezervovat dopředu na své jméno v RS. Na tomto účtu musí být dostatečný
kredit pro možnou rezervaci. Před příchodem na kurt se hráč nahlásí na recepci, zaplatí 250Kč/hod
(kreditem z RS nebo hotově) a tím se změní jméno rezervace na ,,TK-Sparing“. Tyto hodiny jsou
podmíněny úhradou členského příspěvku za daný rok. Sparing mohou využít jen registrovaní hráči
klubu ke hře mezi sebou nebo s rodiči, NE s trenérem. Zrušení sparingové hodiny (na recepci nebo v
RS) lze do 48hod před zahájením hry.

