Tréninkové sazby LTK Teplice
pro registrované hráče LTK Teplice

Pro Letní období 2021
CENA PRO REGISTROVANÉ HRÁČE s TRENÉREM LTK Teplice
Počet Hráčů
1 hráč
2 hráči
3 hráči
4 hráči

1 hodina

1, 5 hodiny

410 Kč
205 Kč
155 Kč
115 Kč

615 Kč
310 Kč
230 Kč
170 Kč

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 před registrované hráče v organizovaných trénincích LTK Teplice)

Kondiční trénink

Út, Čt (18-19h)

cena bude upřesněna dle vládních nařízení

Členský příspěvek LTK Teplice pro celou sezónu 2021:
V případě souběhu několika rodinných příslušníků – sleva 25% z mladšího sourozence.
-hráči do 8-ti let (ročník 2013 včetně a mladší):
500,- Kč
-hráči do 12-ti let (ročník 2012 – 2009 včetně):
600,- Kč
-hráči do 18-ti let (ročníky 2008 včetně a starší): 1. 100,-Kč
Zaplacením členských příspěvků mohou hráči pro rok 2021 využívat „Sparingu“. V zimě tedy za cenu 250,Kč/hod, v létě ZDARMA v neomezeném množství. Členské příspěvky jsou splatné s letní fakturací pro letní
období.

Plánovaný začátek LETNÍ SEZÓNY 2021:
Pondělí 19. Dubna 2021 a končí v Úterý 29. 6. 2021 = 10 týdnů + 2dny
FAKTURACE:
Bude probíhat STANDARTNĚ dle tréninkového plánu na celé letní období (duben-červen).
V případě vládních opatření (omezení), bude fakturace prováděna dle skutečně odehraných
tréninkových hodin.
Náhrady/nepřítomnost hráče:
a. V případě nepřítomnosti hráče delší než 1 souvislý kalendářní měsíc (zdravotní důvody potvrzené
lékařskou zprávou) se formou dobropisu vrátí poměrná část ve výši všech zmeškaných tréninků (mimo
přípravky a kondice).
b. Nepřítomnost trenéra se bude nahrazovat na základě evidence po domluvě s trenérem LTK Teplice.
Náhrada za letní tréninky je časově omezena do září 2021. Poté propadá.
NÁHRADY PŘI NÁKAZE KORONAVIREM:Vzhledem k možné absenci hráče na trénincích LTK Teplice, kvůli udělení
karantény nebo samotnému onemocnění, klub LTK Teplice upravil pravidla náhrad/vratek za neabsolvované
tréninky, a to následujícím způsobem:
-

V případě absence na skupinovém tréninku (vícečlenné skupinky, přípravky, kondice) vlivem udělení
karantény se tréninky nenahrazují a ani se nevracejí peníze, aby byl tréninkový plán a fakturace co nejméně
narušeny

-

V případě absence na individuálním tréninku vlivem udělení karantény se trénink nahradí po domluvě
s trenérem v letním období
V případe, že hráč onemocní a bude nemocný déle než 1 měsíc nebo mu bude nařízena karanténa déle než 1
měsíc (vše doloženo lékařskou zprávou nebo zprávou z Krajské hygienické stanice) mu bude navrácena plná
částka ve výši zmeškaných skupinových nebo individuálních tréninků.

Sparing v letním období pro členy LTK Teplice ZDARMA
Sparingové hodiny LZE REZERVOVAT DOPŘEDU, jsou zdarma a jsou podmíněny úhradou členského
příspěvku za daný rok. Členský příspěvek byl splatný s fakturací za období duben-červen 2021. Sparing
mohou využít jen registrovaní hráči klubu ke hře mezi sebou, s rodiči a kamarády, NE S TRENÉREM.
Hráči si musí rezervovat hodiny na recepci klubu na své jméno a před hrou se nahlásit. V případě
zmeškání objednané hodiny bez omluvy, může být další rezervace hráči zamítnuta.

