Zimní tenisová škola Oáza Říčany 2022/2023
Podobně jako v předchozích letech, pořádá Oáza Říčany zimní tenisovou školu,
která bude probíhat v období od
10. října 2022 do 14. dubna 2023.
Tenisová škola je určena pro děti ve věku od 4 od 18 let. Výuka probíhá na
vnitřních kurtech v pevné hale 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. Na
„zimní“ tenisovou školu navazuje v polovině dubna 2023 „letní“ tenisová škola,
která probíhá na venkovních antukových kurtech.
Ceník zimní tenisové školy:

Počet dětí na dvorci
1 dítě
2 děti
3 děti
4 děti

Cena za hodinu 1dítě
1 200,00 CZK
630,00 CZK
430,00 CZK
340,00 CZK

(cena zahrnuje pronájem kurtu, trenéra, míčky, jiné pomůcky, cena je uváděna v
Kč vč. DPH)
Termíny, kdy tenisová škola nebude probíhat:
27. – 28. 10. 2022
podzimní prázdniny
23. 12. 2022 – 02. 01. 2023
vánoční prázdniny
06. – 10. 04. 2023
velikonoční prázdniny
Přehled počtů jednotlivých dnů zimní tenisové školy:
Pondělí
24
Úterý
26
Středa
25
Čtvrtek
24
Pátek
23

Různé skupiny:
Velikost skupiny lze kombinovat (např.: 1x týdně dvojice a 1x týdně čtveřice).
Ceny pro variantu 2 skupiny na jednom kurtě:
V případě, kdy na jednom kurtě bude probíhat paralelně výuka 2 skupin (týká se
hlavně nejmenších dětí), snižuje se cena o příslušnou částku odpovídající snížení
nákladů na pronájem kurtu. Kalkulaci takové varianty provede operativně
recepce Oázy Říčany.
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 zimní školičku. Úhrada se
provádí příkazem k úhradě na bankovní účet číslo 5553334441/5500 do 15.11.
2022. 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 a jejich rodičů 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.
Z důvodů dlouhodobých problémů se splatností za TŠ z odsouhlasené ceny,
budeme při nezaplacení do 1.12.2022 účtovat penále 10% z celkové částky.
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 haly) probíhá ve skupině i při neúčasti některého
z dětí.

