
Podmínky 

Podmínky Tenisové školy TEMPO 

Organizace tenisového školního roku: 

• Tenisová škola TEMPO (dále jen TŠ) probíhá v období: od 1. září 2022 do 30. června 2023 

• Po domluvě rozvrhu a před začátkem pravidelných tenisových lekcí, musí rodič odeslat řádně 

vyplněnou ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU (dále jen ZP). Přihláška je dostupná na webových 

stránkách v sekci tenisová škola. 

Platby: 

• Tenisové lekce je nutné uhradit vždy předem za účtovací cyklus (pololetí) a to převodem na 

bankovní účet:   

• 43-7909110297/0100  (do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte) 

• nebo hotově na recepci klubu. 

• Platby jsou hrazeny POLOLETNĚ ve dvou cyklech: 

o 1. pololetí (1. 9. 2022 – 31. 1. 2023) 

o – úhrada 1. pololetí je splatná nejpozději 15.9.2022 

o 2. pololetí (1. 2. 2023 – 30. 6. 2023) 

o – úhrada 2. pololetí je splatná nejpozději 18.2.2023 

• V případě pozdějšího zápisu je platba splatná do nejpozději sedmi dnů od 1. navštívené hodiny 

(e-mailem Vám bude zaslán předpis plateb) 

• Platba je závazná, nevratná a je brána jako zápis na celé pololetí 

Náhrady: 

Náhrady lze vybírat pouze u individuálních lekcí. Aby bylo lekce možné nahradit, musí být účastník 

omluven minimálně 24 hodin předem a to na email: info@tempotenis.cz, nebo SMS na telefonu: 

602 357 316. Omluvy, které budou provedeny jiným způsobem, nebudou brány jako řádné. 

Tenisová školička se omlouvá prostřednictvím SMS na tel: 736 401 113 

Tenisová výuka: 

1. Jedna lekce TŠ trvá 55 minut a začíná vždy v celou hodinu (pokud není v rozvrhu řečeno jinak). 

Posledních 5 minut je věnováno úpravě kurtu.  

2. Tenis Tempo si dále vyhrazuje právo měnit v průběhu sezóny děti ve skupinkách s přihlédnutím k 

rychlejšímu zlepšení výkonnosti dítěte.  

3.  Probíhající trénink v čase pod 30 minut, který je přerušen nepříznivým počasím, se pokládá za 

neuskutečněný a bude nahrazen. Probíhající trénink v čase více než 30 minut, který je přerušen 

nepříznivým počasím, se pokládá za uskutečněný (platí pro letní sezónu) 

4. Tenis Tempo si vyhrazuje právo změny trenéra na hodinu TŠ bez předchozího upozornění rodičů, 

a to z důvodu dovolené či pracovní neschopnosti stávajícího trenéra.   

5. TŠ si vyhrazuje právo zrušit v nutném případě hodinu. O této skutečnosti budou rodiče či zákonný 

zástupce okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, sms či e-mailu. 

6. Celý rok je rozdělen na letní sezónu, která probíhá od dubna do září, hraje se na venkovních 

antukových kurtech, zimní (halová) sezóna je od října do dubna a hrajeme v nafukovacích halách. 

Ceny TŠ vychází z této skutečnosti, proto není možné nárokovat si haly či venkovní kurty mimo 

sezónu. 

7. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, provozovateli TO TEMPO, z.s. k tomu, že tyto údaje uvedené v přihlášce budou 

zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu 

neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla 

společnosti. 

mailto:skolicka@teniscibulka.cz

