CENÍK TRÉNINKŮ – TENIS/PADEL
PLATNÝ OD 01. 03. 2022

Poplatky za tréninky (tenis/padel) se skládají ze dvou částí:
1. poplatek za trenéra (míče + tréninkové pomůcky jsou zahrnuty v ceně)
2. pronájem kurtu dle aktuálního ceníku (není zahrnuto v ceně za trenéra)
V ceně není zahrnuto osvětlení (padel) a zapůjčení raket.

POPLATEK ZA TRENÉRA LICENCE „A“ V KČ – TENIS/PADEL
počet hráčů na kurtě

cena/hod. pro 1 hráče

1 hráč

500

2 hráči

300

3 hráči

250

4 hráči

200

POPLATEK ZA TRENÉRA LICENCE „B“ V KČ – TENIS/PADEL

Kontakt:

počet hráčů na kurtě

cena/hod. pro 1 hráče

1 hráč

450

2 hráči

270

3 hráči

220

4 hráči

180

Jakub Lenc – hlavní trenér
 +420721734250, jakub.lenc@seznam.cz

Omluvy/náhrady tréninků:
hráč se musí z tréninku omluvit nejpozději do 20:00 předchozího dne
 pokud se hráč stihne omluvit včas (do 20:00 předchozího dne), může po
konzultaci s hlavním trenérem využít náhradní trénink
 pokud se hráč nestihne omluvit včas (po 20:00 předchozího dne), trénink se
nenahrazuje (hráč platí poplatek za trenéra i pronájem kurtu)
 omluvy pouze formou SMS na +420721734250 (Jakub Lenc)

LESSONS PRICELIST – TENNIS/PADEL
VALID FROM 1. 3. 2022

Lessons fees (tennis/padel) consist of two parts:
1. coach fee (balls + training aids are included in prize)
2. court rental according to the current price list (isn’t included in coach fee)
The price doesn’t include lighting (padel) and racket rental

COACH FEE LICENSE „A“ IN CZK – TENNIS/PADEL
number of players on the court

price/hour for 1 player

1 player

500

2 players

300

3 players

250

4 players

200

COACH FEE LICENSE „B“ IN CZK – TENNIS/PADEL

Contact:

number of players on the court

price/hour for 1 player

1 player

450

2 player

270

3 player

220

4 player

180

Jakub Lenc – head coach
 +420721734250, jakub.lenc@seznam.cz

Excuses/lessons replacements:
the player must apologize for the lesson no later than 20:00 the previous day
 if the player manages to apologize in time (by 20:00 the previous day), he can use
alternative lesson after consultation with the head coach
 if the player doesn‘t have time to apologize in time (after 20:00 of the previous
day), the lesson isn‘t reimbursed (the player pays the coach fee and the court
rental)
 apologies only in the form of SMS to +420721734250 (Jakub Lenc)

