	
  

Všeobecné a platební podmínky „ITS MINITENIS“

•

Tenisové centrum
ITS MINITENIS je provozován spol. Junior Tennis centre s.r.o.,IČ: 294 46 546, jejíž předmětem
činnosti je především poskytování sportovních a tělovýchovných služeb v oblasti tenisu.
Jednotlivé tenisové programy jsou zaměřené na výuku a zdokonalení hry tenisu pro děti
zábavnou formou, a to pod vedením profesionálních trenérů a za použití nejmodernější techniky a
metod s důrazem na individuální přístup. Veškeré tréninkové programy jsou zajištěny v moderním
sportovním areálu, který poskytuje ideální podmínky pro výuku hry tenisu.

•

Zákonný zástupce (rodič) je povinen před umístěním dítěte do tenisového programu vyplnit kartu
hráče, popř. upozornit na zdravotní problémy dítěte. Dítě bude zapsáno do seznamu hráčů
v rámci ITS MINITENISU.

•

Platba:
- tréninkové hodiny dle typu programu se hradí vždy na jeden měsíc předem, a to na základě
závazně rezervovaných hodin na zimní období. K poslednímu dni v měsíci je vždy provedeno
vyúčtování odehraných hodin.
- měsíční platba probíhá převodem na účet č.ú. 206874395/0600 vedený u GE Money bank a.s.
nebo v hotovosti k rukám paní Kadláčkové
- splatnost je stanovena vždy do 7. dne za daný měsíc, v případě že nebude uhrazeno včas, není
možné, aby dítě pokračovalo v tréninkovém procesu
- zimní sezóna je stanovena říjen až duben – hraje se v tenisové hale, letní sezóna je stanovena
květen až září – hraje se na venkovních antukových dvorcích. V případě příznivého/nepříznivého
počasí je jednotlivý trénink přesunut na venkovní dvorec/do haly. V závěrečném měsíčním
vyúčtování je cena dle typu dvorce zohledněna.

•

Omluvy a náhrady za nepřítomnost dítěte se provádí dle podmínek za jednotlivý zvolený
tréninkový program.

•

Pro řádný tréninkový proces zákonný zástupce zajistí svému dítěti nezbytné pomůcky, a to:
tenisovou raketu, tenisovou obuv, vhodné oblečení, ručník a pití.

•

Tenisová hodina trvá cca 55 minut + 5 minut uklizení tenisového dvorce. Zákonný zástupce
(rodič) zajistí, aby se dítě dostavilo na trénink 10 min. před začátkem tenisové hodiny.

•

Předčasné opuštění tréninkové hodiny je možné pouze s předchozím souhlasem trenéra. Po tuto
dobu za dítě odpovídá zákonný zástupce (rodič).

	
  

•

Zákonný zástupce (rodič) popř. jiní rodinní příslušníci se po celou dobu tréninkové jednotky
zdržují mimo tenisový dvorec, kde probíhá výuka. Zákonný zástupce (rodič) není oprávněn
zasahovat do tréninkové hodiny. Po dohodě s trenérem je následně možná konzultace.

•

V případě neočekávaných a nepředvídatelných okolností si provozovatel tenisové školičky
vyhrazuje právo zrušit hodinu, pokud se tak stane, zákonný zástupce (rodič) bude informován
prostřednictvím telefonu, sms nebo e-mailem. Každý hráč má v tomto případě nárok na náhradní
hodinu v jiném termínu.

•

Tenisová škola si vyhrazuje právo změnit trenéra tréninkové jednotky a to bez předchozího
upozornění hráče či zákonného zástupce.

•

V letních měsících červenec a srpen MINITENIS ŠKOLIČKA neprobíhá. Individuální a skupinové
tréninky dle dohody s trenérem.

Tenisové kempy
Platební podmínky
•

Platba musí být provedena do 1 měsíce po odevzdání závazné přihlášky, při přihlášení po
7.5.2015 musí být platba provedena do 5 dnů.

Storno poplatky
•

při odhlášení 2 měsíce před začátkem kempu je účtován storno poplatek ve výši 20% z
celkové ceny

•

při odhlášení v období 1 - 2 měsíce před začátkem kempu je účtován storno poplatek ve
výši 40% z celkové ceny

•

při odhlášení 30 dnů a méně před začátkem kempu je účtován storno poplatek ve výši
60% z celkové ceny

•

při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází záloha a právní vazba
na náhradníka, manipulační poplatek a stornopoplatek se neplatí

Vybraný termín Vám bude závazně rezervován po odevzdání vyplněné přihlášky (k rukám trenéra, v
kanceláři ITS nebo e-mailem)

