
PRAVIDLA PRO HRÁČE TENISOVÉ ŠKOLY (TŠ) 
TK TŘEBÍČ

1. Členové
Hráč TŠ musí být zároveň členem TENIS KLUB Třebíč z.s. (dále jen "TK Třebíč"). Členem TK Třebíč
se hráč stává uhrazením členského příspěvku k datu splatnosti a předáním přihlášky do klubu TK
Třebíč přímo trenérovi nebo na emailovou adresu mkij@tenisova-skola.com. V následujících letech
se členství prodlužuje uhrazením členského příspěvku k datu splatnosti. 

2. Členský příspěvek
Členský příspěvek se hradí vždy buď na začátku školního roku do 10.9. každého roku nebo v
průběhu roku, pakliže se hráč stal členem v průběhu roku. V tomto případě je členský příspěvek
splatný do 7 dnů od data na přihlášce.

3. Rozvrh tréninků
Tréninkové období začíná 1.9. daného roku a končí 31.8. následujícího roku. 
Pevný rozpis tréninků platí vždy na tato období:

září – duben; květen – červen

V červenci a srpnu jsou pro hráče pořádány tenisové kempy a tréninky jsou s hráči domlouvány
individuálně. Při sestavování rozvrhu tréninků jsou upřednostněni závodní hráči klubu TK Třebíč.

4. Platby za tréninky 
(neplatí pro hráče minitenisu a dospělé)

Tréninky jsou hrazeny zpětně po měsíci dle aktuálního ceníku TŠ a dle skutečné účasti na tréninku.
K tomu účelu TŠ využívá rezervační systém Tenisové haly SPIN v Třebíči. Ten je umístěn v odkaze
ON-LINE REZERVACE HODIN na webové adrese tenisové haly SPIN    www.tenis-trebic.cz .

FOR INQUIRIES, EMAIL US AT
HELLO@REALLYGREATSITE.COM

QR kód pro
rychlé načtení
rezervačního
systému TŠ.

ZDE je přímý odkaz na rezervační systém
 

https://tenis-trebic.isportsystem.cz/
 

Vyúčtování tréninků je automaticky generováno pro dané období a následně hráči odesláno na
email, který byl vyplněn v přihlášce do klubu TK Třebíč nebo byl případně předán pro účely
zasílání vyúčtování. V případě nesrovnalostí je třeba toto řešit s trenérem.

Splatnost vyúčtování je vždy k 10. dni následujícího měsíce. 

Ke všem platbám je vystavena faktura, která je v případě žádosti hráči zaslána emailem nebo
předána osobně.

mailto:mkij@tenisova-skola.com
http://www.tenis-trebic.cz/
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Skupinový trénink (2 a více hráčů) – omluvy ze skupinových tréninků jsou akceptovány
nejpozději do 18:00 předchozího dne. Pozdější omluvy rezervační systém neakceptuje a
trénink bude účtován, jako by na něm hráč byl.
Individuální trénink – omluvy z individuálního tréninku jsou akceptovány nejpozději do
8:30 téhož dne, kdy má mít hráč individuální trénink. Po dohodě je hráči navržen náhradní
termín tréninku. Pozdější omluvy rezervační systém neakceptuje a trénink bude účtován, jako
by na něm hráč byl. 
Dlouhodobá neúčast hráče na tréninku (více než 1 týden) – omluvu je nutné provést
neprodleně po zjištění svému trenérovi.
V případě opakované neúčasti na tréninku bez předchozí omluvy bude hráč z tréninků a TŠ
vyřazen.
Při častých a neodůvodněných omluvách   bude hráč z tréninků a TŠ vyřazen. 

5. Omluvy z tréninků
Hráčům je v rezervačním systému pro účely Rozvrhu tréninkových hodin vytvořen účet na jejich
jméno, příjmení, vyplněný email a telefonní číslo a přednastaveno heslo. Pro první přihlášení
klikněte vpravo nahoře na „Přihlásit“ a následně na „Ztratili jste heslo?“. Vyplňte svůj email, který
jste vyplnili na přihlášku a klikněte na POSLAT HESLO. Dále postupujte dle instrukcí, které
obdržíte emailem.

Omluvy z tréninků probíhají výhradně v rezervačním systému, kde po přihlášení kliknete na
záložku TENISOVÁ ŠKOLA, najdete si svůj trénink, kliknete na něj a objeví se informační tabulka,
do kdy je možné provést odhlášení. Pro ohlášení z tréninku klikněte na ikonu odpadkového koše a
následně potvrďte kliknutím na ANO. Zároveň trenérovi pošlete sms s omluvou. 

Omluvy z tréninků pouze formou SMS nejsou možné.

Odhlášení je možné takto: 

Platnost od 1.9.2021


