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Ceník letní tenisové školy Oáza Říčany 2022 
 
Podobně jako v předchozích letech, pořádá Oáza Říčany „letní“ tenisovou školu, která bude 
probíhat v období od 19. dubna do 7. října 2022 (během letních  prázdnin je pauza). 
Tenisová škola je určena pro děti ve věku od 4 od 15 let. Výuka probíhá na venkovních 
antukových kurtech pod vedením kvalifikovaných trenérů a je vhodná jak pro děti, které se 
chtějí naučit jenom základům tenisu, tak i pro ty, které chtějí hrát tenis intenzivněji a stát se 
členy závodních družstev v Oáze.  
 

Cena zahrnuje pronájem kurtu, trenéra, míčky, jiné pomůcky; cena je uváděna v Kč vč. DPH. 

 

  1x týdně 
1 dítě 11.990 

sk. 2 děti 7.840 
sk. 3 děti 5.600 
sk. 4 děti 5.100 

 
V období 19. 9. - 7. 10. 2022 je celkem 16 vyučovacích týdnů (Pondělí a pátek pouze 15 
vyučovacích týdnů. Během letních prázdnin (1. 7. – 4. 9. 2022) se tenisová škola nekoná a 
není zahrnuta v ceně. Hrajeme ve stání svátek 28.9.! Ceny v časové rozmezí 12:00 – 14:00 
každý den jsou zlevněné oproti základním cenám o 20%. 
 
Uzávěrka přihlášek je 1. 4. 2022.  
Úhrada je nutná do 15. 5. 2022. 
 
Různé skupiny : 
Velikost skupiny lze kombinovat  (např.: 1 x týdně dvojice a 1 x týdně čtveřice). 
 
Úhrada: 
Poplatek za tenisovou školu se hradí celý jednorázově předem vzhledem k zachování 
jednotlivých skupin po celou dobu tenisové školy. Ceny jsou kalkulovány na přesný počet 
dětí ve skupině po celou letní školičku. V případě změny (tj. úbytku dětí ve skupině) by 
nebylo reálné požadovat na zbývajících dětech zvýšené kursovné. Naopak, pokud počet dětí 
v průběhu školičky stoupne (za souhlasu všech dětí v dané skupině), náleží dětem z původní 
skupiny vrácení části kursovného, které odpovídá navýšení počtu dětí ve skupině. Z výše 
uvedených důvodů je kurzovné nevratné. V případě, že nebude poplatek za tenisovou školu 
uhrazen do 30. 6. 2022, může dojít k vyřazení dítěte ze skupiny.  
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Náhradní hodiny: 
V případě, že odpadne hodina celé skupině (z důvodu např. nemoci trenéra) bude této 
skupině poskytnuta náhradní hodina. Náhradní hodiny lze dále poskytnout pouze v případě 
individuální výuky (1 dítě na kurtě), pokud je jeho neúčast omluvena 1 den předem.  
V ostatních případech není možné náhradní hodinu poskytnout - výuka (tzn. náklady na 
trenéra a pronájem kurtu) probíhá ve skupině i při neúčasti některého z dětí. 
 
Upozornění : 
Vzhledem k omezené kapacitě a vysoké různorodosti přihlášek se ne vždy podaří Vaše dítě 
zařadit přesně do skupiny podle počtu a termínu, který si přejete a který uvedete na 
přihlášce. 
 
Vyplnění přihlášek probíhá v roce 2022 pomocí online formuláře na www.oazaricany.cz.  
 
Více informací obdržíte u šéftrenéra Vítka Ptáčka: ptacek@oazaricany.cz, tel.: 721 530 462. 
 
Děkujeme za pochopení  a těšíme se na Vás v Oáze Říčany! 
 


